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Prezados professores, 

 

O que têm em mãos é o resultado de três anos de trabalho intenso e 

dedicado à melhoria da qualidade do ensino de Arte nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. O referido material, intitulado Orientações Curriculares e 

Didáticas de Arte – anos iniciais é composto por cinco cadernos dedicados ao 

professor de Arte que atua no segmento em questão. Tais cadernos 

contemplam as expectativas de aprendizagem, conteúdos e situações de 

aprendizagem nas linguagens artísticas que compõem a disciplina – artes 

visuais, dança, música e teatro. 

Ao longo do processo, coordenado pela Equipe Curricular de Arte da 

CGEB, participaram dos estudos, planejamentos, sugestões e propostas de 

trabalho, um grupo de referência, composto por PCNP de Arte de diferentes 

Diretorias de Ensino do Estado. Também atuaram nesse processo, como 

consultores especialistas, renomados profissionais da academia.  

Concomitantemente a essa elaboração houve a disseminação de seus 

resultados durante Orientações Técnicas que envolveram todos os PCNP de 

Arte do Estado de São Paulo que, com grande competência tornaram-se 

multiplicadores em grandes encontros com professores de Arte que atuam nos 

anos iniciais.  

Temos certeza de que o desempenho desses professores de Arte, com 

suas ideias e sugestões contribuirá muito para o sucesso da aplicação das 

propostas que visam a organização pedagógica dos conteúdos artísticos, 

conforme a concepção adotada pela Secretaria de Educação do Estado de São 

Paulo para a disciplina Arte.  

Destacamos aqui o incentivo e apoio recebidos dos nossos superiores 

para a publicação deste material que apresenta o “tom” e a intenção 

pretendidos por esta Pasta no que diz respeito ao ensinar/aprender arte nos 

anos iniciais, bem como as atitudes e procedimentos diante da legislação 

escolar que reconhece a importância da arte na formação e desenvolvimento 

das crianças e na construção do cidadão sensível, critico e transformador. 

Mais uma vez, agradecemos a valiosa colaboração de todos os 

envolvidos neste intenso trabalho. 

Equipe Curricular de Arte      
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Artes Visuais 
     

M Terezinha T Guerra
1
 

 

A história das artes visuais confunde-se com a história da humanidade; faz parte do ser e 

do sentir-se humano: não há povo, cultura, época ou país que não as tenha produzido ou 

entrado em contato com elas.  

Signos visuais têm presença cada vez mais maciça na contemporaneidade. Imagens da 

ficção e da realidade, do virtual e do concreto invadem o nosso cotidiano.  

Entre os referenciais de crianças, jovens e adultos contemporâneos estão a televisão, a 

propaganda, a multimídia, os videogames, a internet. Todos eles pautados pela presença 

maciça de imagens, que interferem na maneira de cada um ver a si e ao outro, à vida. Cada 

vez mais sabemos e falamos sobre coisas, pessoas e lugares que conhecemos apenas por 

meio de imagens! A criação e a circulação destas produções constroem significados coletivos 

que podem também se transformar em instrumentos de dominação e poder. (Cf. GUERRA, 

2005). 

E a escola? Qual seu papel frente a esse “mar” de visualidades? Qual o papel do 

professor em artes visuais?  

 

AS ARTES VISUAIS NOS ANOS INICIAIS 

 

Há que se saber fazer a distinção entre as imagens da arte e as demais, já que, o objeto 

de estudo aqui tratado são as artes visuais em suas diferentes modalidades: desenho, pintura, 

escultura, modelagem, gravura, fotografia, cinema, objeto, histórias em quadrinhos, instalação, 

flash mobs, performance, arte na rua, entre outras. Entretanto, o conhecimento sobre arte pode 

promover o discernimento na percepção das demais imagens presentes no cotidiano.   

Arte é e traz conhecimento. Além dos muitos saberes específicos das artes visuais, por 

meio de suas produções temos acesso à arte de diferentes povos, épocas, países e culturas. 

Muito do que sabemos hoje sobre a história da humanidade, da vida, do planeta, está nos 

registros visuais deixados pelos homens em pedras, ossos, papiros, madeira, sarcófagos.  

Cada modalidade das artes visuais apresenta especificidades e conhecimentos 

singulares. Conhecimentos relacionados tanto ao fazer/criar quanto ao interpretar/ler/fruir e 

contextualizar as produções; (...) “um tipo de conhecimento que envolve tanto a experiência 

de apropriação de produtos artísticos quanto o desenvolvimento da competência de configurar 

situações através da realização de formas artísticas. Ou seja, entendemos que aprender Arte 

envolve não apenas uma atividade de produção artística pelos alunos, mas também a 

conquista da significação do que fazem, através do desenvolvimento da percepção estética, 

                                                           
1
 Autora e coautora de diversos livros e publicações sobre o Ensino de Arte, entre eles: “A língua do mundo: Poetizar, 

fruir e conhecer Arte” Edit.FTD; formadora do Cenpec e Pinacoteca do Estado de São Paulo, entre outras instituições. 
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alimentada pelo contato com o fenômeno artístico visto como objeto de cultura através da 

história e como conjunto organizado de relações formais.” (PCN – Artes, 1998). 

Se arte é entendida como linguagem, o que se pretende nas aulas de Artes Visuais é 

possibilitar aos alunos que eles sejam leitores dessas manifestações e também desenvolvam 

seus próprios percursos de criação. Familiarizar as crianças com as diferentes modalidades 

das artes visuais, seus conceitos específicos, procedimentos técnicos e expressivos, 

transformações históricas e valores associados à arte. Encorajar os alunos a, além de ler as 

produções dos seus colegas e de diferentes artistas, a construir e expressar sua arte de 

maneira singular exercendo sua sensibilidade, emoção e pensamento ao se relacionar com a 

arte e as próprias motivações criativas.  

Ana Mae Barbosa, trazendo considerações de Paulo Freire e Elliot Eisner afirma que: 

“para ambos a educação é mediatizada pelo mundo em que se vive, formatada pela cultura, 

influenciada por linguagens, impactada por crenças, clarificada pela necessidade, afetada por 

valores e moderada pela individualidade. Trata-se de uma experiência com o mundo empírico, 

com a cultura e a sociedade personalizada pelo processo de gerar significados, pelas leituras 

pessoais autossonorizadas do mundo fenomênico e das “paisagens interiores.”” 
 
 (BARBOSA, 

2008, p.12) 

Conhecer artes visuais, portanto, possibilita ao aluno: adentrar no universo da arte; 

aprofundar o olhar sobre si mesmo; ampliar sua leitura sensível e crítica do mundo; criar de 

modo simultaneamente autoral e informado por suas experiências e conhecimentos.  

Considerando que este pode ser o primeiro contato de seus alunos com as Artes Visuais 

na escola, é importante você ajudá-los a entender – com palavras acessíveis à idade - que o 

acesso a essa linguagem irá permitir-lhes novas formas de expressar o que sentem e pensam 

e também a possibilidade de ler produções visuais de diferentes épocas e autores. Explique 

aos seus alunos, por meio da realização das proposições das Situações de Aprendizagem, 

como esta outra maneira de “ler e produzir textos” necessita de informações, de conhecimentos 

sobre como realizá-la. Dessa forma, o contato com as Artes Visuais se dará com a sua 

mediação, ao desenvolver as situações de aprendizagem nas quais seja possível que a criança 

compreenda e se aproprie dessa linguagem, adquirindo as competências necessárias à 

produção, leitura e contextualização de imagens. 

Considerando também que cada indivíduo vê, sente e pensa o mundo - e as imagens - a 

partir de suas próprias experiências, é necessário que você gradualmente conheça o repertório 

artístico e estético de seus alunos, investigando seus conhecimentos prévios sobre os 

conteúdos propostos nas situações de aprendizagem e também suas preferências, gostos, 

estranhamentos, indagações, buscas, lacunas, as relações que estabelecem, as concepções e 

práticas que trazem, analisando-as com a intenção de ampliar e aprofundar conhecimentos nas 

artes visuais.  

Por meio das proposições que compõem as situações de aprendizagem sugeridas para 

os anos iniciais do Ensino Fundamental e do contato com obras de artes visuais em suas 

diferentes modalidades as crianças poderão investigar, interpretar e experimentar diversas 
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maneiras de criar sua arte expressando-se com sensibilidade e fazendo uso de seus 

conhecimentos. 

É importante que as crianças saibam que as artes visuais estão presentes na vida do ser 

humano desde os tempos mais remotos, quando os suportes para pinturas, por exemplo, eram 

rochas em cavernas. No entanto, essa e outras informações deverão ser socializadas durante o 

desenvolvimento das propostas e integradas ao apreciar e ao fazer arte, de acordo com a faixa 

etária e o repertório simbólico dos alunos com os quais você está trabalhando. É importante 

instigá-los a estabelecer relações entre o que estão aprendendo e o próprio ponto de vista, o 

seu cotidiano, garantindo, assim, que estejam implicados nas aprendizagens. 

 Vale lembrar que, durante essas aulas os alunos, aos poucos, deverão habituar-se e 

apropriar-se de termos do vocabulário das artes visuais, tais como: suporte, materiais, 

composição, imagem, forma, cor, artista, autor, instalação. Pode ser criado na sala de aula um 

painel para registrar as novas palavras escritas em letra de forma, tipo bastão, associando-as a 

imagens.  

Professor, lembre-se, também, que nas aulas de artes visuais, o foco das situações de 

aprendizagem, a leitura e a produção dos trabalhos acontecerá por meio das cores, linhas, 

formas, pontos, objetos, espaços, luzes, imagens, ações, planos, volumes, etc, ou seja, a 

construção de sentidos se dará por meio da leitura e da produção de trabalhos artísticos.  

Algumas das proposições sugeridas poderão ser desmembradas em um maior (ou 

menor) número de aulas, adaptadas, reorganizadas, aprofundadas em função do seu contexto 

de ensino e de aprendizagem sempre observando os alunos, como professor comprometido 

que é com o papel da arte na educação escolar. Como diz Paulo Freire: “Sem a curiosidade 

que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino” 

 

PERCURSOS EDUCATIVOS EM ARTES VISUAIS 

 

As Situações de Aprendizagem de artes visuais foram organizadas de maneira a permitir 

elaborar, inicialmente, um diagnóstico do grupo a respeito do que já sabem sobre os conteúdos 

selecionados, em seguida apresenta-se o desenvolvimento das proposições, a sistematização 

dos conhecimentos e a avaliação.  

Há, quase sempre, rodas de conversa – tanto iniciais, com a finalidade de levantamento 

de conhecimentos prévios, como em momentos de finalização de etapas, para avaliação, 

discussão e reflexão sobre dificuldades e soluções encontradas, esclarecimento de possíveis 

dúvidas, autoavaliação e encaminhamentos. Outras atividades permanentes são a exposição 

dos trabalhos, diferentes formas de registros, leituras conjuntas, estímulo à aprendizagem 

compartilhada sobre arte. 

Durante todo o processo, buscou-se manter o equilíbrio e a articulação entre momentos 

de produção, apreciação e contextualização nas situações de aprendizagens propostas. A 

produção artística é fundamental na construção de um percurso criador autoral em artes 

visuais. A apreciação estética, ou seja, a leitura de trabalhos de arte promove o 

desenvolvimento de um olhar crítico, sensível, conhecedor e fruidor das imagens da arte. O 
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conhecimento da história da arte por intermédio do estudo e da reflexão sobre o contexto de 

produção das obras estudadas torna possível aos alunos saber situá-las, ou seja, 

contextualizá-las. Em cada uma dessas ações de aprendizagem em artes visuais há saberes 

singulares que, ora se entrelaçam, ora são contemplados de forma específica, de maneira a 

garantir aos alunos a assimilação de conceitos, procedimentos e valores da área.   

No entanto, ninguém melhor do que você, professor, conhece as suas turmas e sabe de 

suas necessidades e interesses, portanto, as sugestões que lhes são apresentadas poderão 

ser alteradas, ampliadas, reduzidas, adaptadas, desde que sejam consideradas as 

expectativas de aprendizagem elencadas. Nem todas as expectativas desejáveis para cada 

ano escolar foram contempladas nas situações de aprendizagens aqui sugeridas, o que lhe 

deixa espaço para serem incluídas em seu trabalho em sala de aula.  O que importa é garantir 

aos seus alunos uma aprendizagem em Arte que se consolide como conhecimento ao longo da 

vida escolar e social. Propostas de trabalho em que você será o mediador entre a arte e o 

aprendiz e, como propõe o currículo da SEESP, com o foco na aprendizagem. 

Vale reforçar a importância de se considerar o repertório simbólico, artístico e estético de 

seus alunos, suas práticas culturais e a partir daí ampliar referências; ser um professor atento, 

presente, que sabe envolver cada aluno no processo de aprendizagem em Arte e um 

incentivador da arte da criança.  

Fundamental também, sempre que possível, buscar outros espaços de aprendizagem, 

sair da sala de aula, da escola, organizar e preparar visitas a museus, galerias de arte, 

mostras de fotografia, bienais de arte, cinemas. Buscar relações com as outras linguagens 

artísticas e as outras áreas de conhecimento. 

É preciso transformar a escola: expor os trabalhos dos alunos nos corredores, cantina, 

escadarias, no teto. Fazer intervenções nos pátios, jardins, nas quadras.   

Como um ser produtor e leitor de culturas, inserido nelas, o aprendiz de arte poderá, ao 

mesmo tempo, fruir das produções artísticas da humanidade e adquirir mais meios para 

construir aos poucos sua identidade artística conhecendo a produção nacional e internacional e 

o significado de pertencer a um mundo de diversas culturas. 

Nesse sentido, o conhecimento – e o respeito – de semelhanças e diferenças, do 

universal e do particular, de valores simbólicos e a diversidade cultural presente nas 

manifestações artísticas, possibilita um processo de humanização, de aprofundamento dos 

valores de solidariedade, da ética, da estética e da política, voltados para o bem comum 

(GUERRA, 2011). 

 

Bom trabalho! 
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QUADRO CURRICULAR - ARTES VISUAIS 
 

Expectativa de aprendizagem 
Condições didáticas e 

indicadores para a elaboração 
de atividades 

Observar se o aluno 

Identificar figura e fundo em 
diferentes modalidades das artes 
visuais, assim como nas próprias 
produções. 

Oferecer aos alunos reproduções 
de obras de arte, desenhos, 
pinturas, gravuras, fotografias, 
filmes, imagens da internet, 
quadrinhos, animação – de 
diferentes momentos da História 
da Arte, para leitura e análise do 
que seria a figura e o fundo 
nessas produções; quais os 
diferentes planos de 
representação do espaço, se as 
representações da altura, 
largura, volume e profundidade 
são ou não trabalhadas; qual o 
assunto de determinada imagem.   
 

Utiliza, em suas produções, 
intencionalmente, vários planos 
de representação do espaço. 

 

Apropriar-se das noções de 
representação da altura, largura, 
volume e profundidade nas 
imagens.    

 
 

Possibilitar a experimentação e a 
produção de imagens, nas 
diferentes modalidades das artes 
visuais, utilizando, 
intencionalmente, as noções de 
figura, fundo, altura, largura, 
volume, profundidade e assunto.  
 

Utiliza, em suas produções, 
intencionalmente, vários planos 
de representação do espaço. 

Diferenciar imagens que 
propõem assuntos que dirigem o 
foco do olhar de outras que 
sugerem percorrê-las 
continuamente; 
 

Incentivar o aluno a perceber, 
tanto na leitura quanto na 
produção de imagens, as 
diferenças entre aquelas que 
dirigem o foco do olhar e as que 
lhe permitem percorrê-las como 
quiser.  
 

Diferencia imagens que dirigem o 
foco do olhar de outras que o 
deixam percorrer a superfície em 
todas as direções e sentidos. 

 
 

Perceber que algumas imagens 

estruturam a representação do 

espaço em vários planos;  

 

Instigar a produção de imagens, 

nas diferentes modalidades das 

artes visuais, utilizando, 

intencionalmente, as noções de 

figura, fundo e diferentes planos 

de representação. 

Utiliza, em suas produções, 

intencionalmente, vários planos 

de representação do espaço; 
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ARTES VISUAIS – 4º ANO  

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

 

Professor, esta Situação de Aprendizagem tem como objetivo principal, entre outros 

elencados nas expectativas de aprendizagem, oferecer aos alunos meios para o estudo da 

relação entre figura e fundo nas Artes Visuais, assim como exercitar a observação e produção 

de imagens que apresentam diversos planos em sua organização, sempre contemplando 

outros elementos determinantes para o ensino/aprendizagem desta disciplina, mesmo que já 

estudados nos anos anteriores, como cor, forma, texturas, suporte. Para isso, entre outras 

propostas, foram selecionados alguns momentos da História da Arte com a intenção de chamar 

a atenção para as soluções encontradas por artistas desses períodos, dentro dos conteúdos 

propostos nesta S.A., segundo características próprias desses movimentos artísticos e da faixa 

etária das crianças.  

São apresentadas e problematizadas, também, imagens, especialmente abstratas, nas 

quais inexistem ou se apresentam de forma mais complexa a relação figura e fundo, assim 

como os diferentes planos de representação.  Os alunos são instigados também a perceber 

que existem produções artísticas que dirigem o olhar do fruidor para determinado foco e outras 

cujo percurso do olhar acontece de maneira mais livre, espontânea.  

Sabendo que cada escola, cada turma, cada aluno, têm suas especificidades e 

diversidades, é fundamental respeitá-las investigando, ampliando e articulando seus repertórios 

simbólicos aos desafios propostos, suprindo suas possíveis necessidades e aprofundando 

conhecimentos.  

Vale lembrar que a proposta não é trabalhar conceitos de figura/fundo, assim como de 

planos de representação ou perspectiva, mas desenvolver algumas noções a respeito destes 

conteúdos, sempre contemplando e problematizando a leitura e a produção dessas imagens, 

notando também que, nem sempre o assunto principal de uma obra de arte está no primeiro 

plano e que a importância da figura, muitas vezes, depende de quem a vê!   

Outra proposição permanente é a exposição dos trabalhos de todos os alunos e, 

em conjunto com o grupo, encaminhar a leitura formal e interpretativa de algumas das 

produções, verificando a apropriação de conhecimentos, avanços, necessidades, como cada 

um resolveu possíveis problemas, tanto na produção quanto na leitura das imagens.  

  

Expectativas de aprendizagem 

 

▪ Identificar a presença e/ou ausência de figura e fundo em algumas modalidades 

(desenho, pintura e fotografia) das artes visuais, assim como nas próprias produções; 

▪ Perceber que algumas imagens estruturam a representação do espaço em vários 

planos; 

▪ Diferenciar imagens que propõem assuntos que dirigem o foco do olhar de outras que 

sugerem percorrê-las continuamente;  
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▪ Apropriar-se das noções de representação da altura, largura, volume e profundidade 

nas imagens.  

 

Conteúdos 

 Figura-fundo 

 Planos de representação 

 Representação da altura, largura, volume e profundidade – noções. 

 Produção/criação 

 Leitura de obra/fruição estética 

 História da Arte – contato com reproduções de algumas obras, seus autores e 

noções sobre seus respectivos contextos de produção.   

 

Proposição 1 
 

               Professor, esta atividade sugere algumas situações-problema para que os alunos 

comecem a perceber a presença de figura e fundo em cenas do cotidiano para depois observá-

las em algumas reproduções de obras de Artes Visuais, especialmente em pinturas.  

Sente-se com seus alunos de maneira confortável formando uma roda e inicie uma 

conversa com eles a partir de uma fotografia levada por você e na qual possam identificar 

diferentes figuras, inclusive a figura humana. Peça que observem silenciosamente e, se for 

necessário e houver tempo, deixe que passe de mão em mão para uma rápida observação.  

Em seguida, pergunte o que mais chamou a atenção de cada um e anote na lousa. Pergunte 

também qual foi a primeira imagem que observaram e anote as respostas na lousa. Pergunte 

ainda o que aparece antes: aquilo que mais chamou a atenção ou o que perceberam primeiro. 

Na lousa grife as palavras das listas conforme forem citadas.  Dando continuidade, leiam as 

duas listas: o que mais chamou a atenção e o que perceberam primeiro e verifiquem se 

surgiram coincidências e quais. Talvez as coincidências sejam sinônimos, fique atento e 

conversem sobre a possibilidade de a mesma imagem ter sido citada nas duas listas e se 

alguém quer falar sobre essa coincidência. Será que alguém quer falar sobre a mensagem que 

descobriu na fotografia?    

Em seguida, tendo como ponto de partida a própria sala de aula e você coloque-se 

atrás de sua mesa e à frente do quadro negro, olhando para os alunos, de forma que todos 

possam visualizar esta cena. Segundo o dicionário de cinema de Jean Mitry, cena é o conjunto 

de planos situados em um mesmo local ou em um mesmo cenário.  

Solicite a todos que contemplem com bastante atenção; diga-lhes que você também 

faz parte da cena. Deixe-os observar o conjunto durante alguns minutos e a seguir, pergunte-

lhes: 

   

 O que vocês estão vendo? Descrevam esta cena. 

 O que está mais próximo de vocês? 



OORRIIEENNTTAAÇÇÕÕEESS  CCUURRRRIICCUULLAARREESS  EE  DDIIDDÁÁTTIICCAASS  DDEE  AARRTTEE  --  AANNOOSS  IINNIICCIIAAIISS  
 

 

15 

 

 O que está mais longe? 

 O que está atrás de mim?  

 Qual a figura que mais chama a atenção nesta cena? Por quê? 

 

A seguir, saia de cena e deixe apenas a sua mesa à frente da lousa, com 

alguns objetos sobre ela, como por exemplo: mochilas, livros, um vaso de flores etc.  

Seguem as perguntas:  

 O que vocês estão vendo agora? 

 Houve alguma mudança em relação à cena anterior? Qual? 

 O que ficou igual? 

 Qual a figura mais importante desta cena? Por quê? 

 O que está atrás da mesa? 

    

Volte à cena inicial – você atrás da mesa e à frente da lousa - e solicite aos alunos que 

desenhem em uma folha de sulfite, apenas com o lápis grafite, a cena atual.  

Terminados os desenhos, organize, na sala de aula, uma exposição prendendo os 

trabalhos de todos os alunos na parede, para apreciação e análise, com foco no conteúdo a ser 

trabalhado: figura e fundo.  

Explique, de maneira acessível, que, em um desenho, fotografia ou pintura, por exemplo, 

quando existe algo ou alguém, que chama a atenção, que dirige o olhar do observador e é o 

assunto principal da obra, essa imagem é chamada de figura. Por exemplo, quando 

fotografamos ou somos fotografados, sempre nossa preocupação maior é com nossa figura ou 

de quem estamos fotografando. Entretanto, também queremos um cenário que valorize a 

pessoa que está sendo fotografada – um jardim florido, árvores, uma cortina etc... Assim, já 

estamos, sem saber, pensando na figura e no fundo. Portanto, o cenário, o contexto em que a 

figura se localiza, ou o que está mais longe, é chamado de fundo, que seria quase que uma 

“moldura”, aquilo que envolve o assunto principal. Lembre-os que nos exemplos observados, 

você e a mesa foram figuras, enquanto que o fundo permanecia o mesmo: o quadro-negro, a 

parede. Reforce que, nas modalidades citadas (pintura, desenho, fotografia), quando uma 

figura está na frente da outra, é possível determinar o que é figura e o que é fundo.  

Diga-lhes que, no caso do desenho que fizeram, você foi a figura e a lousa e/ou a parede o 

fundo. Esclareça também, que a figura nem sempre é uma pessoa ou uma coisa só, por 

exemplo, uma árvore, um automóvel, um cachorro, um grupo de pessoas, de animais, de 

objetos, uma cidade, quando são o assunto principal da imagem, também são chamados de 

figuras.  

A seguir, solicite aos alunos que se levantem e observem todos os desenhos que fizeram. 

Instigue a leitura e análise das produções com perguntas como: 

 Foi fácil fazer esse desenho? Por quê? 

 A figura e o fundo aparecem em todas as representações? Onde estão? 

 Como reconhecem o que é a figura? E o fundo?  

 O que está mais à frente? Qual a última coisa que se vê? 
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 O que é maior no desenho? 

 O que é menor? 

 

 Na roda de conversa falem sobre as muitas possibilidades de se fazer o fundo de uma 

pintura, que pode ser, por exemplo, o céu, uma parede, uma cortina, montanhas, árvores, 

algumas pinceladas ao redor de um retrato, enfim, depende de onde acontece a cena e da 

vontade do artista. 

         Guarde as produções das crianças, você vai precisar delas para dar continuidade ao 

trabalho. 

 

Proposição 2 
 

Professor, o momento agora é de pesquisa, de observação de imagens, de análise de 

reproduções de algumas obras de arte. Organize seus alunos em grupos e distribua 

exemplares do livro “Arte para crianças” e diga-lhes que deverão observar com muita atenção 

cada reprodução e selecionar quatro imagens que apresentem fundos bem diferentes nas 

obras dos artistas presentes no livro. Lembre-os da conversa da proposição anterior, quando 

discutiram que o fundo pode ser o mar, o céu, uma parede, pinceladas coloridas. Instigue-os 

nessa busca!   

Combinem um tempo para a pesquisa e, a seguir, peça para que cada grupo mostre as 

obras que selecionaram. Ajude-os na tarefa e na localização das páginas, para que todos 

tenham acesso às imagens pesquisadas pelo conjunto dos grupos. Comente se os fundos 

selecionados são mesmo diferentes e se ajudam na interpretação da obra.  

Caso não apareçam na pesquisa das crianças, não deixe de mostrar e comentar, por 

exemplo, as obras: “O campo de trigo”, de John Constable (p.33); “Monalisa”, de Leonardo da 

Vinci, (p.34), “Autorretrato com chapéu de feltro” (p.65) e “Noite Estrelada”, ambos de Van 

Gogh (p.66), “A diligência do correio numa tempestade”, de James Pollard (p.67), “O Grito” de 

Edward Munch (p.86), “Caipira picando fumo”, de Almeida Júnior (p.98), entre outras. 

Digitalize, com antecedência, as obras acima e algumas outras imagens deste livro e 

de outros - que mostrem com muita evidência as distinções entre figura e fundo e projete-as em 

tamanho grande, instigando todos os alunos a se manifestarem sobre a importância da figura e 

do fundo em cada imagem.    

A cada imagem exibida, comente também os tamanhos das figuras apresentadas e 

como cada artista trabalha o volume que na pintura se faz presente ilusoriamente, isto é, por 

meio do que está mais próximo ou mais distante; pelos tons, nuances, sombras, luzes, 

pinceladas, tonalidades das cores. Explique que nas imagens projetadas podemos identificar a 

profundidade, embora se trate de uma imagem plana, pois conseguimos visualizar com clareza 

os planos. 

Na roda de conversa, reforce a ideia de que arte também é uma forma de expressar o 

que sentimos e pensamos, por isso, cada forma, cada cor, tamanho, figura e fundo têm sempre 

uma intenção, o artista as escolhe de acordo com aquilo que quer comunicar. Lembre-os que 
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de que a figura, o foco de uma imagem dirige o olhar daquele que a aprecia e chama a 

atenção para o assunto tratado na imagem.  

Professor, mais uma vez converse com seus alunos sobre a presença das imagens em 

nosso dia-a-dia e como são importantes formas de comunicação e informação e que decifrá-

las, interpretá-las ou lê-las são necessidades fundamentais para qualquer tipo de atividade na 

atualidade. É importante trazer estas questões para dentro da sala de aula e ampliar o 

entendimento sobre as diferentes formas de leitura, leituras estas que não são exclusividade 

verbal.   

 

Proposição 3 
 

Professor, retome a Proposição 1, com um breve relato da atividade nela desenvolvida e 

devolva aos alunos os desenhos que fizeram de você. 

Solicite a eles que desenhem novamente você, na mesma posição do desenho anterior, 

mas sem o fundo (a lousa/parede).  

O desafio agora será colocar outro fundo no desenho, imaginando-o, por exemplo, num 

jardim, em um supermercado, em uma praia, na igreja, na praça, ao ar livre em uma noite 

escura, etc. Lembre-os da pesquisa que fizeram na aula anterior, quando observaram como 

diferentes artistas trataram o fundo em suas obras.  

Os alunos poderão pintar o desenho com lápis de cor, giz de cera, canetas hidrográficas ou 

tinta guache. 

Circule entre os alunos e ofereça ajuda.  

Recolha e guarde todos os trabalhos. 

Na roda de conversa, comentem o porquê das escolhas do novo fundo. Pergunte quem 

quer falar sobre o que aprendeu e as possíveis dificuldades encontradas. Anote as dificuldades 

e verifique como poderá ajudá-los antes de provocar novos desafios. 

 

Proposição 4 
 

Professor, para esta atividade, você deverá expor as duas produções dos alunos 

realizadas nas proposições anteriores para observação e leitura dos trabalhos. Lembre-se de 

que o primeiro, foi um desenho de você, atrás da mesa e frente ao quadro negro e o outro, uma 

pintura, a partir do mesmo desenho, porém, modificando o fundo.  

Solicite aos alunos que se posicionem frente aos dois trabalhos observando as 

semelhanças e diferenças entre eles, chamando a atenção para o conteúdo figura/fundo.  

Converse com os alunos, esclarecendo que o fundo, além de fazer parte da composição, é 

uma pista importante para a interpretação de uma imagem, que muitas informações sobre a 

leitura de uma pintura, uma fotografia, um filme estão ali contidas e que o artista escolhe 

intencionalmente onde vai colocar as figuras de sua obra.   

Pergunte:  

- Quais as principais diferenças entre as duas produções? 
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- Qual dos dois desenhos foi mais fácil fazer? Por quê? 

- Qual é a figura no primeiro desenho?  

- E no segundo desenho? Por quê? Como saber? 

- Qual o fundo no primeiro desenho? 

- E no segundo? 

- Como resolveram o problema da troca do fundo?  

- Foi fácil escolher um novo local para a figura (professor)? 

- O fundo oferece pistas para localizar onde está a figura? Como? 

- O fundo colabora para a interpretação/leitura da imagem? Como? 

- Quais as alterações de sentidos provocadas pela mudança do fundo? 

- Quais objetos, pessoas e/ou cenários foram incluídos no desenho de criação? 

- Qual a menor figura? O que é maior? 

- O que está mais longe? E mais perto? 

Finalize a aula com uma roda de conversa retomando esta atividade. Estimule os alunos a 

falar sobre a experiência de desenhar a figura (professor/a) mudando o fundo e como esta 

troca pode modificar o significado na leitura de uma imagem.  

Encerrem a conversa falando sobre a importância de todos os elementos presentes na 

composição artística: linhas, cores, formas, tamanhos, volumes, espaços, luzes, sombras, 

texturas e, principalmente, do conteúdo em destaque: figura e fundo.  

Faça os seus registros sobre avanços e dificuldades dos alunos em relação ao que foi 

desenvolvido até o momento, anotando o que precisaria ser retomado e possíveis 

intervenções. 

Solicite aos seus alunos que tragam para a próxima aula, gibis, jornais ou revistas que 

possam ser recortados. 

 

Proposição 5 
 

Diga a seus alunos que, mais uma vez, o desafio será trocar figura e fundo, para 

verificar como essa troca transforma o significado da imagem. Apresente aos seus alunos duas 

cenas de histórias em quadrinhos bem diferentes como, por exemplo, o Homem Aranha e 

Chico Bento; a escolha dos personagens fica a seu critério. Se puder, digitalize as imagens e 

utilize o projetor multimídia da escola para projetá-las em tamanho grande. (Lembre-se que sua 

Unidade Escolar tem um acervo de revistas e livros de histórias em quadrinhos, recebido pelo 

Programa Ler e Escrever, que, embora não possa ser recortado, poderá ser fonte de pesquisa 

para você e para as crianças.) 

            Peça aos seus alunos que observem o cenário de fundo em que vivem essas 

personagens e retome a conversa sobre a importância do fundo nos desenhos, pinturas, a 

influência que causa na cena, no resultado final e na leitura da imagem. O exemplo sugerido - 

as personagens da revista Chico Bento, que vivem no campo, e o Homem Aranha cujo cenário 

é uma grande metrópole – tem a intenção de deixar bem evidente como o fundo é importante 
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na leitura e interpretação, pois traz informações que ajudam o leitor da imagem a contextualizar 

a cena. Instigue os alunos a comentarem a figura e fundo de cada imagem, as cores – se 

houver -, a composição, os detalhes.  

 A seguir, os alunos com os gibis, jornais ou revistas que trouxeram, deverão escolher 

duas imagens diferentes, recortar as personagens (dos desenhos em quadrinhos ou fotografias 

dos jornais ou revistas) das cenas escolhidas e trocá-las: a figura de uma irá para o fundo da 

outra e vice-versa. No exemplo citado, o Homem Aranha irá para o campo e o Chico Bento 

para a cidade.  Lembre-se que as figuras escolhidas para troca de fundo também poderão ser 

de animais, objetos, cidades, grupos de pessoas, prédios, árvores...  

  Aproveite para comentar com os alunos algumas imagens da cultura visual presentes 

nos jornais ou revistas, especialmente as imagens da publicidade para que verifiquem a 

importância da figura e do fundo na construção de sentidos, para deixar clara a mensagem que 

se pretende divulgar.  

          Deixe à disposição das crianças vários tipos de materiais: tesoura, cola, papel para 

suporte. Leve, você também, alguns jornais e revistas que possam ser recortados.  

Terminada a atividade, exponha todas as colagens e conversem sobre os resultados. 

 Foi fácil resolver o problema proposto? Por quê? 

 Como ficou o resultado? 

 A troca do fundo alterou a cena? Por quê?  

 Mudou a leitura, o significado? 

 O fundo contribuiu para a interpretação da imagem? Por quê? 

 A troca de fundo alterou a compreensão da imagem? Por quê? 

 Qual a imagem que mais chama a atenção do seu olhar em cada uma (ou em 

algumas) das colagens?  

A seguir, organize uma roda de conversa e estabeleça um diálogo com a turma sobre 

as situações vivenciadas até então e instigue os alunos a falarem sobre a importância da 

relação figura/fundo e de que maneira essas imagens propõem assuntos que dirigem o olhar 

do observador.  

 

Proposição 6 
 

 Professor, o próximo desafio será desenvolver a percepção de que, em uma imagem, 

pode haver vários planos de representação. É importante que as crianças percebam que 

podem representar pessoas, animais, objetos que se situam em diferentes posições no campo 

de visão: coisas, pessoas à frente, mais atrás, ao fundo...   

Para isso, retome a primeira proposição. Fique frente à lousa, mas inclua novos 

elementos na cena inicial. Por exemplo, peça para um aluno ficar sentado à sua mesa lendo 

um livro, à sua frente e mais um, em pé, atrás de você, escrevendo na lousa. 

Peça aos alunos que observem a cena e faça as seguintes perguntas: 
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 O que vocês estão vendo?  

 O que mudou em comparação com a primeira cena que vocês desenharam? 

 O que está mais à frente?  

 Logo em seguida vem o quê? 

 E depois? 

 Mais atrás ainda, o que aparece? 

 O que vem por último? 

 Qual seria a figura principal ou figuras principais? Por quê? 

 E o fundo? 

Diga aos alunos que, em uma cena, pode haver, diferentemente daquela da 

professora/figura e parede/lousa/fundo, várias pessoas, objetos, animais, nem todos ocupando 

a mesma posição, ficando uns mais atrás, outros mais à frente da figura principal. Quando esta 

cena é desenhada ou fotografada, estas diferentes ocupações do espaço são chamadas de 

planos de representação. Não se preocupe com esses conceitos, apenas verifique se os seus 

alunos identificam o que está à frente, um pouco mais atrás, mais atrás ainda e o que seria o 

fundo.  

Peça a um grupo de voluntários que crie uma nova cena na sala, incluindo os 

elementos que desejarem. Os alunos observadores, orientados por você, deverão identificar 

qual (ou quais) seria(m) a figura, qual o fundo e quantas representações intermediárias 

aparecem. Tome cuidado para não destacar muitas informações visuais, perdendo o foco da 

atividade, mas insista na identificação das coisas, pessoas que estão à frente, as que 

aparecem logo em seguida, as que vêm atrás, mais atrás ainda, qual o fundo...  

Na roda de conversa, peça que falem sobre o que aprenderam, se foi fácil identificar na 

composição, a organização da cena, a figura, o assunto tratado, o fundo, se existem dúvidas. 

 

Proposição 7 
 

           Professor deixe claro para os alunos as diferentes possibilidades de se organizar uma 

imagem com vários planos de representação, ou seja, coisas, pessoas, animais, árvores, 

prédios, etc., à frente, outras um pouco atrás, outras mais atrás ainda e assim sucessivamente 

até chegar ao fundo.  

Digitalize, com antecedência, as seguintes imagens do livro “Arte para Crianças”:  

 “Caçadores na neve” – Pieter Bruegel, o Velho, página 32  

 “O campo de trigo” - John Constable, página 33 

 “O casal Arnolfini” – Jan Van Eyck, página 37 

 “Menino com lagartixas” – Lasar Segall, página 41 

 “A arte da pintura” – Jan Vermeer, página 45 

 “Cafeteria Automática”, Edward Hopper, página 67 

 “Tigre (surpreendido) numa tempestade tropical” Henri Rousseau, 

página 85. 
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Projete-as em tamanho grande, acrescentando outras que julgar adequadas ao 

conteúdo estudado. (se não for possível, organize seus alunos em grupos e entregue a eles 

exemplares do livro e solicite que observem atentamente as imagens). 

Apresente uma imagem por vez e, para acompanhar a leitura delas, pergunte às 

crianças: 

 Qual o assunto/tema desta imagem? Por quê? 

 Qual a(s) figura(s) principal? Por quê? 

 Qual o fundo?  

 O que está mais à frente? E logo em seguida? E depois? 

 O que está mais longe, mais próximo do fundo? 

 O que é mais importante na imagem está sempre à frente?  

 Qual (ou quais) a figura maior? Onde está? 

 E a menor? Onde está? 

 Aquilo que está mais longe parece menor? Por quê?  

 O que está à frente é maior? 

 O que está mais distante é menos importante? Por quê? 

 Como o artista representou o volume dos objetos, das pessoas, animais? 

Na roda de conversa, dê algumas informações sobre os artistas autores das imagens 

projetadas, sobre a época da produção das obras, tamanho, técnica, características do 

movimento artístico, contexto histórico, social, cultural, etc.; você as encontrará no próprio livro, 

mas, pesquise sempre! 

 Fale sobre como artistas podem organizar suas imagens, a importância da figura e do 

fundo para expressar seus pensamentos e sentimentos. Reforce a ideia de que nem sempre a 

“informação”, o assunto, a imagem mais importante é a que aparece em primeiro plano, à 

frente. Não se esqueça de contemplar, também a representação do volume, ou seja, como os 

artistas conseguem por no papel ou na tela que são planos, bidimensionais, algo que é 

tridimensional, como pessoas, animais, objetos. 

Diga aos alunos que dependendo da maneira como o autor/artista organiza os planos 

de representação, pode causar a ilusão de profundidade, também chamada de perspectiva. 

Para isso, as figuras que estão em primeiro plano, à frente, são desenhadas em tamanho maior 

que aquelas que aparecem mais atrás, assim como as cores que aparecem mais à frente são 

utilizadas com mais intensidade. Lembre-os que, quando olham uma rua ou uma estrada muito 

longa, as casas, árvores, automóveis que estão mais distantes parecem estar menores e 

apresentar cores mais suaves do que aqueles que estão mais próximos do observador. 

Faça suas anotações, observe aqueles alunos que ainda têm dificuldades em relação 

ao conteúdo desenvolvido e planeje encaminhamentos. 
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Proposição 8  

 

 Professor, esta proposta será desenvolvida fora da sala de aula, no pátio, quadra 

esportiva, jardins da escola ou outro local que você julgar adequado para sair com seus alunos 

e desenvolver o trabalho.   

  Organize-os em quatro grupos e peça que cada um escolha um local da escola que 

será o fundo, o cenário do seu trabalho: o pátio, a quadra, a fachada, árvores, cantina, muros 

etc. Escolhidos os locais, solicite a eles que criem, um grupo de cada vez e no lugar escolhido, 

uma cena “congelada”, que apresente vários planos de representação, por exemplo: 

coisas/pessoas à frente, outras atrás, mais atrás ainda e o fundo. Poderá ser a cena de um 

grupo praticando esportes, de um piquenique, de um aniversário, uma caçada, de pessoas 

escondidas atrás das árvores, uma visita ao zoológico, brincadeiras de rua... Ajude os grupos 

na execução e montagem das cenas, especialmente na escolha da figura – foco principal, na 

organização dos planos de representação e do fundo. 

 Assim que cada grupo apresentar sua cena congelada, os outros deverão, orientados 

por você, identificar o assunto, o fundo, a figura e apontar o que está à frente, atrás, mais atrás, 

dizendo, se possível, quantos planos de representação existem na cena.  

 Voltando à sala de aula, organize a roda de conversa, relembrando o desafio proposto, 

e se o que fizeram correspondeu ao solicitado. Retome as noções trabalhadas: figura, fundo, 

planos de representação e esclareça possíveis dúvidas.  

 

Proposição 9   
  

Professor, prepare com antecedência seis painéis de papel em tamanho grande, pelo 

menos 1m x 0,80m, tinta guache, pincéis, copos descartáveis e papel toalha.  

 Solicite às crianças que, em grupos, imaginem, desenhem e pintem uma cena com as 

mesmas características das apresentadas no exercício anterior – feito fora da sala de aula - e 

das pesquisas realizadas nos livros de história da arte, ou seja, uma cena que apresente um 

assunto que dirija o foco do olhar, figura, fundo e diversos planos de representação. Se 

preferirem, escolham um tema comum.  

 Lembre aos grupos que as imagens mais à frente deverão ser desenhadas maiores e 

pintadas com cores mais fortes, ocorrendo o contrário com as mais distantes. Desafie e oriente 

os grupos a representar o volume dos objetos, pessoas, animais presentes no painel, 

lembrando-os das imagens digitalizadas que você já projetou e aquelas que viram nos livros de 

história da arte. 

Circule entre os alunos e ofereça ajuda, esclareça dúvidas e instigue sempre a 

participação de todos.  

Diga-lhes que poderão alterar a forma do suporte, se desejarem. Lembre-os de 

conteúdos já trabalhados nos anos anteriores, como monocromia, texturas, por exemplo, que 

poderão ser utilizados no painel. 
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 Exponha todos os trabalhos e, junto aos alunos, comentem um a um, analisando o uso 

das cores, as formas, tamanhos. Verifiquem se houve alteração no formato do suporte, se 

aparecem texturas, quais e quantos são os planos de representação, o que está mais longe, 

mais perto, no meio, o que é maior, menor, qual a figura, qual o fundo, a representação do 

volume. Lembre-se de perguntar se a figura mais importante da cena, aquela que dirige o foco 

do olhar é a que está mais à frente ou não, onde se encontra...  

  Faça também uma leitura interpretativa das imagens, com perguntas como: 

 Qual o tema, assunto deste painel? Por quê? 

 Quem são essas pessoas? (se houver) O que fazem?   

 Onde acontece essa cena? Em uma sala de aula, ao ar livre, na praia, 

cidade, fazenda? Em um banco, hospital, supermercado? Como 

sabem?   

 A cena acontece durante o dia, à noite, de madrugada? Por quê? 

 Faz frio? Por quê? 

 Quais os sons que se ouviriam nesse local? Música? Qual? Ruídos? 

Quais? 

  O fundo ajuda na construção de sentidos das produções? 

Na roda de conversa falem sobre o que aprenderam, o que foi mais difícil, as possíveis 

dificuldades, as soluções encontradas, se todos os grupos apresentaram o que foi solicitado, 

se as cenas “congeladas” realizadas anteriormente, facilitaram o trabalho, etc. 

Faça as suas anotações e, se possível, fotografe os painéis para fazerem parte dos 

seus registros. 

 Solicite aos alunos que puderem que tragam, para a próxima aula, câmeras 

fotográficas digitais. Traga você também a sua ou a da escola, reservada anteriormente com o 

grupo de gestores.  

               

Proposição 10 
 

Professor (a), esta proposição continua com ênfase no estudo da figura e fundo, agora 

explorando um pouco a produção fotográfica. 

Inicie a aula perguntando aos alunos o que é fotografia, para que serve, se conhecem 

diferentes máquinas fotográficas, se já fotografaram ou foram fotografados, quando, se têm 

alguma fotografia com eles agora, quais fotos guardam em casa, por que, etc.  

A seguir, pergunte-lhes: como as pessoas faziam para registrar imagens antes da 

invenção da fotografia? Inicie e incentive o debate antes de dar a resposta. 

Conte aos seus alunos que a invenção da fotografia ocorreu há quase duzentos anos 

atrás, depois de muita pesquisa, experimentações e foi se aprimorando até chegar à criação da 

câmara digital. Qualquer pessoa, hoje, pode realizar registros fotográficos, conservar um 

momento, mas, há não muito tempo atrás, para se tirar uma foto, era necessário ir a um 
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fotógrafo, que tinha diversos materiais como cortinas, brinquedos, cenários e com eles, 

compunha o fundo da fotografia...  

 A seguir, convide-os para um passeio nos arredores da Unidade Escolar, munidos de 

máquina fotográfica digital (a da escola, reservada anteriormente com o grupo de gestores, as 

dos alunos e a sua). Os alunos, individualmente, deverão fotografar cenas escolhidas por eles, 

com especial atenção para a figura e o fundo.  

Cada aluno escolherá o local do seu registro fotográfico, podendo ser a casa em frente 

à escola, a praça, a igreja, edifícios, pessoas, árvores, animais, automóveis etc. Solicite aos 

alunos que, depois de escolherem o assunto, o foco principal (figura) do que irão fotografar, 

que prestem muita atenção também na imagem (fundo) que está atrás do elemento escolhido a 

ser fotografado.  

  Após todos os alunos terem colhido seus registros fotográficos nos arredores da 

Unidade Escolar, encaminhe-os à sala de informática para arquivo, reprodução e análise das 

fotos.  

De volta à sala de aula, projete em tamanho grande, uma a uma, todas as fotos feitas 

pelos alunos com as máquinas fotográficas.  

 Mediados por você, deverão comentar as seguintes questões: 

(as duas primeiras são individuais, dirigidas ao autor da foto e as seguintes a classe 

toda responde) 

 Como você escolheu a cena que fotografou? Por quê?   

 O resultado foi o que esperava? Por quê? 

 Qual o tema/assunto desta fotografia? 

 Qual a figura principal da foto?  

 O que vem logo atrás? 

 E mais atrás ainda? 

 Qual o fundo? 

 O que é maior? E menor? 

 O que está mais longe? E mais perto? 

 O que é mais alto? Mais baixo? 

 O que é mais largo?  

 Todas as fotos apresentam vários planos de representação? Quais? 

 Algumas mostram apenas figura e fundo? Qual? 

 O mais importante nas fotos é sempre o que está mais à frente? Deem 

exemplos! 

 É fácil localizar onde foi tirada a foto olhando apenas o fundo? 

 Dá para perceber o volume dos objetos, carros, pessoas, árvores, na foto? 

Como? 

Na roda de conversa, comentem a seleção das imagens, os recortes que fizeram ao 

fotografar; a intencionalidade do autor, as diversas leituras possíveis, se os diferentes fundos 

possibilitam uma melhor localização da figura, quais os avanços, as dificuldades do grupo...  
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Proposição 11 
 

Professor (a) o objetivo desta aula será a observação de imagens da história da arte 

nas quais a figura e o fundo se confundem; imagens cujo percurso do olhar não se prende a 

um assunto ou elemento em especial.  

A intenção é problematizar o que foi aprendido até agora, a partir da análise de obras 

de alguns artistas. Para isso, prepare com antecedência, para projeção em tamanho grande, a 

digitalização das seguintes imagens - ou outras que achar mais adequadas: 

 

Livro – “ARTE – O guia visual definitivo da arte: da Pré-história ao século XXI” – Publifolha 

Página 429 - Carlo Carrà: “Manifestação intervencionista”  

            432 – Delaunay: “Janelas abertas simultaneamente”  

            434 - Theo van Doesburg: “Composição 17” 

            436 - Vassili Kandinsky: “Composição VI” 

            445 – Mondrian: “Composição com vermelho,preto, azul e amarelo” 

            450 - Windham Lewis: “Oficina”  

            512 - Mark Rothko - “Sem título” 

            513 - Jackson Pollock: “Eyes in the heat”  

            513 - Hans Hofmann: “O véu no espelho” 

            515 - Jean-Paul Riopelle: “A hora do espírito louco” 

            550 – Bridget Reli: “Queda” e “Acaico” 

            587 – Joseph Jurra Tjapaltjarri: “Sem título”  

 

Livro: Arte para crianças - Publifolhinha 

Página 87 – Alfredo Volpi: “Fachada em azul, branco e rosa” 

              87 - Paul-Émile Borduas: “Boas-vindas ao outono”  

 

Projete lentamente, uma a uma cada imagem, solicitando aos alunos que as observem 

em silêncio.   

Não faça perguntas nem comentários. 

Terminada a projeção peça aos alunos que falem livremente sobre as obras que viram.  

A seguir, projete novamente, uma a uma as imagens, dizendo o nome do artista, 

acompanhado de uma breve contextualização que você encontrará no próprio livro. Diga o 

nome da obra apenas ao finalizar as discussões. Pergunte: 

 O que vocês veem nestas imagens? 

 Qual o assunto, tema? 

 Existem diferenças entre estas obras e as outras já estudadas? 

Quais?  

 Nesta obra, qual a figura? 

 Existe fundo nas imagens? Onde? 

 Há profundidade? Onde?  
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 Para onde vai primeiramente o seu olhar? Existe algo que seria o 
foco da imagem?   

 O que está mais próximo de quem olha?  

 O que está mais distante de quem olha? 

 Quantos são os planos de representação? 

 Há representação de volume? 

 Qual seria sua interpretação dessa imagem? Por quê?  

Organize uma roda de conversa e estimule todos os alunos a comentarem as imagens 

que viram. Pergunte-lhes se é mais fácil interpretar essas obras ou aquelas que apresentam 

figura e fundo e por que. Diga-lhes que essas obras geralmente (nem sempre são assim!) são 

chamadas de abstratas e as outras, de figurativas, noções essas que já viram anteriormente! 

Comentem o fato de existir obras que dirigem o foco do nosso olhar, enquanto que outras 

sugerem percorrê-las sem que algo chame mais a atenção. 

Comente com os alunos que a abstração começou no início do século XX, 

especialmente com um artista russo chamado Kandinsky. Você encontrará informações à 

página 434 do livro ”O Guia visual definitivo da Arte: da pré-história ao século XXI”, do acervo 

da sua escola, mas pesquise mais!  

Faça os seus registros sobre a apropriação de conhecimentos por parte dos alunos, 

possíveis intervenções necessárias, retomadas, esclarecimentos... 

 

Proposição 12 
 

Professor (a), o desafio agora será propor aos alunos a produção de um trabalho 

abstrato, no qual não se distinga figura e fundo em um suporte que não seja retangular. 

Lembre-os das imagens analisadas na aula anterior e proponha a criação de uma 

imagem que represente, por exemplo, a saudade, ou o medo, a alegria, dizendo-lhes que nesta 

pintura, não deverá haver nem figuras nem fundos reconhecíveis.  

Pergunte aos alunos: 

 Qual seria a cor da saudade? E da alegria? 

 Qual seria a forma do medo? E da saudade?  

 Quais seus tamanhos? 

 Como representa-los? 

Instigue a discussão e, a seguir, cada aluno deverá escolher o assunto/sentimento a 

ser representado. Reforce a ideia de que deverão representar a alegria e não alguém alegre; a 

saudade e não alguém saudoso...  

Distribua aos alunos diferentes materiais: papel encorpado para suporte; giz de cera, 

canetas hidrográficas, papéis coloridos, tesoura, cola, guache, pincéis, copos descartáveis, etc, 

para que tenham liberdade de escolha. Este trabalho é individual. 

Circule entre os alunos esclarecendo dúvidas e oferecendo ajuda. 
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 Exponha todos os trabalhos e junto aos alunos, comentem os resultados.  

Algumas questões que poderão ser feitas: 

 Todos os trabalhos apresentam o que foi pedido? 

 É possível perceber figura e fundo em algumas produções?  Quais? 

 Todas as pinturas são abstratas? Quais não são? Por quê? 

 É mais fácil fazer desenhos/pinturas figurativos ou abstratos? Por quê? 

 É possível perceber alguns planos de representação em algumas das produções? 

Quais? 

 Como são os suportes? Qual a forma de suporte mais presente? 

 Quais produções representam a saudade? Por quê? 

 Quais mostram a alegria? Por quê? 

 E o medo? 

Encerre a conversa com os alunos, esclarecendo possíveis dúvidas e reforce os conteúdos 

contemplados até aqui.  

 

Proposição 13 
 

Professor, diga aos alunos que terão outro desafio pela frente. 

Peça-lhes que se lembrem da primeira atividade que fizeram, quando desenharam você 

na sala de aula.  

Pergunte-lhes se já estudaram ou visitaram outras escolas e como eram as salas de aula; 

se já viram escolas com laboratórios de ciências, sala para aulas de arte.  

Solicite que enumerem as diferentes escolas que existem, mesmo que não as 

conheçam: de marcenaria, de mecânica, de moda, medicina, astronomia, agronomia, 

veterinária, informática, natação... Enfim façam uma enorme lista e peça-lhes que 

imaginem como seriam as salas de aula dessas escolas. 

A seguir, diga-lhes que o grande desafio será imaginar, em grupos – pelo 

menos seis – uma sala de aula que não existe de verdade. Instigue a imaginação do 

grupo perguntando-lhes, por exemplo, como seria uma sala de aula para sereias, no 

fundo do mar, ou uma para anjos, no meio das nuvens... Que tal uma escola para 

borboletas, para girafas, passarinhos? Autoescolas para seres de outro planeta 

aprenderem a dirigir astronaves? Instigue bastante a imaginação do grupo, 

estimulando todos a darem ideias bem diferentes.  

A seguir, diga-lhes que a imagem a ser criada por eles deverá ter pelo menos 

quatro planos de representação, ou seja, haverá algo à frente, algo mais atrás, mais 

atrás ainda e o plano final. Coloque mais um desafio: a figura mais importante, o foco 

da atenção não deverá estar no primeiro plano. Problematizando ainda mais a tarefa, 

em algum lugar, deverá aparecer algo abstrato. 

Organize os grupos e convide-os a debater a ideia e a fazer os primeiros 

esboços. 
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Proposição 14 
 

  Para esta proposição, providencie com antecedência os seguintes materiais, que 

deverão estar à disposição dos alunos: vários metros de papel kraft, papel espelho e papel 

cartão em diferentes cores, tesoura, cola, tinta guache, pincéis, copos descartáveis, gizão de 

cera, canetas hidrográficas, fita crepe, lápis de cor... 

 Diga aos alunos que, organizados em grupos, deverão fazer a sua produção “uma sala 

de aula diferente” utilizando como suporte o papel kraft ou o papel cartão colorido e que 

poderão apresentar diferentes formatos.  

Inicialmente coloque os suportes no chão para que os alunos transformem em desenho 

a ideia que tiveram na aula anterior. A seguir, se preferirem, você poderá colar os painéis na 

parede para a pintura ou colagem. Diga-lhes que terão também a próxima aula para finalizarem 

os trabalhos.   

 Circule entre os grupos oferecendo ajuda, material e esclarecendo dúvidas.  

 

Proposição 15 
 

  Retome o trabalho com os painéis, verificando se as regras estão sendo cumpridas. 

Ofereça ajuda, material, apoio. 

 Terminados os trabalhos, exponham todos e comentem: 

 Todos os painéis apresentam uma sala de aula? Como? 

 Existe algo que dirige o olhar do observador? O quê? 

 É possível identificar a figura e o fundo? 

 Quantos planos de representação aparecem? 

 A figura mais importante encontra-se em que plano? 

 Existe profundidade? Onde? Como foi representada?  

 Aparece algo abstrato? Onde? 

 Quais as cores mais presentes?  

 Onde estão localizadas as mais fortes?  

 Existe alguma cor ou forma que não sabem identificar? Qual? 

  Como foi feita a representação do volume? 

 Onde estão as figuras maiores? E as menores? 

 O que é mais alto? Mais baixo? 

 O que é mais largo? 

A seguir, faça uma leitura interpretativa das imagens, incentivando todos a dar sua 

opinião, com perguntas como:  

 Que escola seria essa? É uma aula de quê? 

 Quem é o professor? E os alunos? 

 É um curso noturno? Por quê? 

 Os alunos são crianças, jovens, adultos? Como sabem? 

 Como seria a hora do recreio? 
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 Quais tarefas para casa o professor proporia? 

 Você gostaria de frequentar alguma dessas escolas? Qual? 

Por quê? 

 

Na roda de conversa falem sobre o que aprenderam, as dificuldades, as soluções 

encontradas, os valores simbólicos presentes. Retome as noções de planos de representação, 

profundidade, figura, fundo, abstração; como representar tamanhos, os volumes, o que está 

perto, longe,...  

Peça aos alunos para trazerem os desenhos anteriores que estejam com eles, para 

organizarem uma exposição nos corredores da escola na próxima aula. Converse a respeito 

com os gestores para solicitação de espaços e possíveis convites aos pais. 

Se possível, fotografe os painéis com seus respectivos autores para registro e 

exposição. 

 

Proposição 16 
 

 Junto aos alunos, no local autorizado pelos gestores, exponha todos os trabalhos 

realizados e também as fotografias que registram o percurso dos alunos. Todos deverão 

ajudar. Seria bom se os pais dos alunos pudessem visitar a escola para apreciação dos 

trabalhos ou, se a mostra fosse realizada em dia de reunião deles!  

 

AVALIAÇÃO 

Terminada a organização da mostra, observem todo o percurso do grupo desde o início 

da SA e, voltando à sala de aula, na roda de conversa, estimule todos a dar sua opinião sobre 

os trabalhos, a fazer uma autoavaliação, a dizer o que aprenderam, a expor as dúvidas que 

porventura permanecerem. 

         Retome suas anotações, registros e as expectativas de aprendizagem para a avaliação, 

verificando de que maneira cada aluno se aproxima delas: 

▪ Observar a presença e/ou ausência de figura e fundo nos trabalhos artísticos em 

algumas modalidades das Artes Visuais, assim como nas próprias produções; 

▪ Perceber que algumas imagens estruturam a representação do espaço em vários 

planos; 

▪ Diferenciar imagens que propõem assuntos que dirigem o foco do olhar de outras que 

sugerem percorrê-las continuamente;  

▪ Apropriar-se das noções de representação da altura, largura, volume e profundidade 

nas imagens.  
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Dança 
Ana Terra

2
 

Uxa Xavier
3
 

 

A dança é uma linguagem artística do corpo em movimento. A prática da dança 

possibilita o desenvolvimento da sensibilidade e da motricidade como pares entrelaçados. O 

domínio do movimento na dança propicia a ampliação de repertórios gestuais, novas 

possibilidades de expressão e comunicação de sensações, sentimentos, pensamentos. O 

refinamento do corpo em movimento encontra-se articulado à expressividade e à criatividade, 

envolvendo processos de consciência corporal (individual) e social (relacional), assim como, 

processos de memória, imaginação, concepção, e criação em dança nos âmbitos artístico e 

estético.  

São esses alguns dos paradigmas da dança como linguagem artística a ser ensinada e 

aprendida na escola.  

A dança está presente no salão de baile, nos desfiles de Carnaval, em um encontro de 

danças urbanas ou na roda de samba na rua, no pátio de uma escola, no palco de um teatro, 

no cinema, na televisão. As danças têm funções e sentidos ligados ao contexto de 

acontecimento, aos sujeitos que a vivenciam e que a desfrutam como público. Pensando em 

uma dimensão abrangente, acreditamos que todas as pessoas podem dançar.  

Mas será que essas pessoas podem dançar qualquer uma das diferentes danças 

mencionadas acima assim que desejar? Cada uma dessas danças requer que aquele que 

deseja aprender se disponha a experimentar, a praticar (talvez repetidas vezes), seja 

vivenciando aprendizados informais (aprender com os amigos na roda de samba), não formais 

(fazer dança de salão na associação de moradores do bairro) ou formais (estudar a dança 

como uma das linguagens da disciplina Arte, cursar uma escola técnica ou superior de 

formação profissional na área). 

Se por um lado, cada contexto de ensino e aprendizagem da dança tem contornos 

diferenciados, poderíamos dizer que existe algo comum, importante a ser destacado para o 

professor que irá percorrer as situações de aprendizagem aqui propostas. Dançar implica em 

aprender sobre o movimento que aborda: o espaço nas suas relações de direções, níveis e 

planos; o tempo nas relações de pulsos, ritmos, pausa e velocidades com e no próprio corpo, 

tendo a ação e a reflexão sempre presentes.  

Talvez, muitos professores possam se perguntar então: como irei ensinar dança se não 

sou bailarino ou mesmo, se não costumo dançar? De fato, para alguém se tornar um artista da 

dança cênica (espetacular) deverá realizar uma formação específica, contínua e profunda. Mas, 

sabemos que o ensino da arte na escola não tem a função de oferecer uma formação 

                                                           
2
 Educadora e artista da dança, socióloga (FFLCH/USP), mestre em Artes (IA/UNICAMP) e doutora em Educação 

(FE/UNICAMP). É professora titular do Curso de Dança da Universidade Anhembi Morumbi. Presta consultorias a 
projetos de formação profissional e educação continuada para artistas e professores de dança. 

 
3
 Especialista no Método Laban Especialização pela USP; coordena o “Lagartixa na janela” grupo de pesquisa e 

criação em Dança/ Educação; Curadora de Dança do projeto Casas de Cultura e Cidadania AES/Eletropaulo. 
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profissional, mas, proporcionar aos alunos a oportunidade de conhecer, apreciar, criar e viver a 

dança na escola, tendo experiências com sentido e ligada ao mundo dessa linguagem 

expandindo as possibilidades de formação e de participação social. 

Estamos então convidando os professores de Arte para enfrentar um desafio: aproximar-

se da Dança como uma linguagem artística, procurando pontes com as demais linguagens de 

seu conhecimento, com suas histórias pessoais de corpo e movimento, com suas memórias e 

desejos dançantes, por vezes não manifestos. 

As bases ou pilares para que o processo de ensino e de aprendizagem possa ter início é 

que você professor se permita vivenciar uma aproximação do próprio corpo: visitar seu “corpo-

casa”, conforme sugerido por Vianna e Castilho (GARCIA, 2002, p.17). Além disso, sugerimos 

uma atitude de observação constante do corpo e do movimento da criança no cotidiano 

escolar, o que irá, sem dúvida, lhe oferecer um rico repertório de ações corporais, formas de 

movimento, interações, jogos e danças que seus alunos dominam e vivenciam entre eles na 

escola.  

As situações de aprendizagem propostas estão fundamentadas por referenciais teórico-

práticos, didático-metodológicos oriundos da pesquisa de especialistas, artistas e educadores. 

De fato, subjazem a esse material, conceitos, experiências, reflexões e danças. Sua 

disponibilidade de não apenas ler, mas, estudar previamente e orientar as aprendizagens de 

seus alunos nas proposições de dança permitirá a ocorrência de um rico processo de 

conhecimento na linguagem. 

Sintetizamos, a seguir, alguns conceitos importantes para o estudo e o desenvolvimento 

das Situações de Aprendizagem na linguagem da dança. 

Em uma definição sucinta podemos dizer que o que caracteriza a linguagem da dança é 

o movimento do(s) corpo(s) do(s) dançarino(s) no espaço e no tempo. 

Enfim, dançar significa experimentar o corpo em movimento para além de sua 

funcionalidade (caráter instrumental) cotidiana. Do mais simples ao mais complexo dos 

processos de aprender uma dança o corpo poderá ter experiências de criação e construção de 

movimentos expressivos nos quais, cada aluno que dança, está implicado com seu mundo 

interno, sua memória, sua história, dialogando com o as culturas da dança presentes no 

mundo. 

Em especial, na primeira infância, as crianças estão em pleno momento de descobertas 

e refinamento de seus gestos e movimentos, tanto de caráter instrumental, quanto expressivo. 

Há, em geral, uma enorme disponibilidade para mover-se. As brincadeiras da criança de seis, 

sete ou oito anos (alunos do 1
o
 e 2

o
 ano) são jogos e narrativas em movimento, muitas vezes, 

permeados pelo dançar.  

Apesar dessa disponibilidade e da presença da própria dança, por vezes, no cotidiano de 

algumas das crianças, o estudo da dança como uma das linguagens artísticas na escola irá 

envolver o diálogo por meio do corpo em movimento com os pares e o professor (a), de 

maneira que o aluno possa experimentar, criar, executar, transformar, observar, organizar 

diferentes maneiras de dançar. Para a criança, será lançado um convite para aprender e 
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desenvolver seu potencial em dança, de forma que ela possa também viver, conhecer e 

apreciar dança.  

Nesse sentido, cabe reiterar que o estudo da dança na escola não pode estar restrito ao 

aprendizado de coreografias. Como o coreógrafo e pesquisador brasileiro Klauss Vianna 

discute em seu livro “A dança” (VIANNA, 2005), o sentido da aprendizagem da dança não 

deveria ser decorar passos, mas sim, aprender um caminho.  

Para Valerie Preston-Dunlop, pesquisadora inglesa que vem ampliando os estudos de 

Rudolf Laban, a dança é uma linguagem comunicada por “movimentos, que podem ser vistos, 

escutados ou percebidos a partir dos corpos cênicos dos bailarinos” (apud LOBO, 2003, p. 

141). Nesse sentido, como componentes da dança figuram: 1) o elemento central, o 

movimento; 2) o(s) dançarino(s); 3) os elementos sonoros, que incluem a música, o uso da voz, 

o silêncio, o som ambiente; 4) os elementos visuais que são compostos pelo espaço cênico ou 

pelo espaço onde a dança acontece, envolvendo também, objetos de cena, figurinos, cenários, 

vídeos.  

A motivação de um artista ou professor-artista na criação de uma dança é originária “de 

um sentimento, de uma ideia, de uma intenção, ou simplesmente do próprio movimento, como 

em certas danças contemporâneas” (LOBO, 2003, 142).  O processo criativo em dança se 

materializa em uma composição coreográfica a qual pode envolver diferentes arranjos entre o 

movimento e a música, entre o movimento e o espaço, entre o movimento e os elementos de 

cena. Nesse sentido, para fruir e analisar a forma/conteúdo de uma obra de dança é 

necessário observar as conexões estabelecidas entre tais componentes. 

As proposições de dança que serão apresentadas, associando aspectos do imaginário 

das crianças, da sua cultura e de outras referencias propostas pelo professor focalizam o 

estudo da estrutura do movimento. Se tomarmos a imagem de uma estrela de cinco pontas, 

cada uma delas corresponde a um componente estrutural do movimento, a saber: corpo, 

ações, espaço, dinâmica e relacionamentos (LOBO, 2003).  

A delimitação de focos para experimentação, improvisação, apreciação do movimento é 

necessária a título de estudo, pois a dança, na prática, envolve a interação de todos esses 

componentes: movimento no espaço, criado pelas ações corporais, que por sua vez adquirem 

qualidades através das dinâmicas, que são visíveis em partes específicas do corpo e que 

envolvem relacionamentos entre dançarinos e destes com o ambiente, com objetos, etc. 

(COSTAS, 1997, p. 38). 

Nas proposições das Situações de Aprendizagem, será possível observar o 

desenvolvimento desses estudos práticos em dança, pois são sugeridos diferentes estímulos 

para as experimentações do movimento. Tais estímulos podem ser: auditivos ou sonoros (sons, 

músicas, voz); visuais (imagens, fotos, cores); táteis (contato com objetos, com colegas, com o 

ambiente); imaginativos ou literários (narrativas, contos, poemas); e, cinestésicos, nesse caso, 

o próprio movimento (COSTAS, 1997). 
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O QUE ENTENDEMOS POR PROPOSIÇÕES EM DANÇA 

 

Partindo dessas premissas é importante uma reflexão sobre o que denominamos 

“proposições em dança”. Pensamos que cada proposição é uma experiência desenvolvida 

como um pequeno ciclo. Iremos tratar a seguir de cinco momentos fundamentais que 

contribuirão para a efetivação das expectativas de aprendizagem.    

 

A CRIAÇÃO DO AMBIENTE 

 

É fundamental criar um ambiente propício para o desenvolvimento das proposições em 

dança. Em geral, o estudo da dança exige uma sala apropriada, livre de móveis, com piso de 

madeira limpo e liso, com boa ventilação, entrada de luz, etc., para que possam acontecer 

práticas diversas de contato e exploração do movimento no espaço. Da mesma forma, é 

importante a existência de um equipamento de som. Mas, sabemos que nem sempre existe na 

escola uma sala dentro desse padrão. Assim, caberá a você professor, adequar a sala de aula, 

ou mesmo, escolher outros espaços da própria escola ou do seu entorno (algo sugerido em 

algumas das próprias situações de aprendizagem) que possam favorecer o desenvolvimento 

das propostas. 

Mas, além do espaço físico, estamos sugerindo a construção de uma ambientação. Que 

você professor crie para e com seus alunos, um lugar de acolhimento às experiências corporais 

e de movimento das próprias crianças ampliando e enriquecendo esse universo no percurso 

das proposições de dança.  

Em geral, entende-se o “aquecimento” como momento prévio necessário a outras etapas 

de uma aula de dança que gradativamente – em uma sequência tradicional – se encaminhará, 

de movimentos mais simples, mais restritos e lentos, para movimentos mais complexos, 

amplos e rápidos, obviamente, recombinando todas as possibilidades entre tais extremos. Seria 

algo como “esquentar os motores” para, no final, “chegar a correr”.  

Nossa ideia de aquecimento envolve uma ampliação dessa noção. O “aquecimento” é 

uma etapa preparatória também destinada a acordar os sentidos – a sensibilização. Um 

simples espreguiçamento do corpo, quando realizado com atenção à pele e aos movimentos 

articulares, pode significar uma estimulação do tato e da propriocepção (percepção do próprio 

corpo). É um “chegar ao corpo”, abordando-o em suas dimensões intrínsecas – sensorial e 

motora – antes de iniciar a proposição. 

O aquecimento significa que estamos nos preparando para a proposição, mas, 

paradoxalmente, já estamos dentro dela, porque não conseguimos nos separar de nosso 

corpo. É como arrumar os papéis, as tintas, as cadeiras e mesas para iniciar uma atividade 

plástica, mas, no caso da dança, isso pode significar, sentir os pés, mover as articulações, 

sentir o espaço, ouvir a respiração. Esse momento poderá acordar, disponibilizar, organizar, 

concentrar, construir, individual e coletivamente um estado de dança.  

Para as situações de aprendizagem, sugerimos seis tipos de aquecimentos que poderão 

ser transformados, lapidados, de forma a adequá-los às proposições apresentadas: o banho, 
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acordando o esqueleto, boneco articulado, o barco, caminhando e rolinho. Os 

aquecimentos podem e devem ser repetidos no percurso de uma série de situações de 

aprendizagem. E, a cada vez poderão ganhar um colorido específico com as descobertas das 

crianças e do próprio professor. 

Nesse sentido, vale destacar que a repetição de uma sequência de aquecimento 

permitirá ao professor observar a apropriação do aluno no que diz respeito à qualidade de 

presença e execução das propostas e dos movimentos sugeridos
4
. 

A seguir, apresentamos uma versão de cada um deles, na íntegra: 

 

 

 O banho 

 

Os focos desse aquecimento são a percepção da pele, das articulações, dos espaços 

articulares, dos ossos, de todo o contorno do corpo e do espaço pessoal (cinesfera). 

Proponha aos alunos que fiquem em pé numa roda, diga a eles que no centro dela 

existem sabonetes mágicos e que cada um vai pegar um sabonete. Pergunte a eles qual o 

cheiro do sabonete de cada um. 

Convide-os a sentir o cheiro do sabonete num faz de conta, colocando as mãos em 

concha e inspirando o cheiro imaginário. 

Estabeleça a seguinte regra: ninguém pode sair do lugar enquanto se ensaboa; pode 

sentar, deitar, mas não pode se deslocar no espaço.  

Inicie o jogo do banho onde cada criança passa o sabonete em seu corpo. Proponha que 

os movimentos sejam realizados de forma lenta onde eles ficam mais tempo massageando 

uma região, ou de maneira mais rápida, para ativar bem a pele.  

 

 

      

  Sentindo o cheiro do sabonete                           Lavando o rosto 

                                                           
4
 Esses aquecimentos foram elaborados pela  artista e educadora de dança, Uxa Xavier. 
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Lavando o pé 

 

Quando todos estiverem bem “ensaboados” precisam abrir o chuveiro imaginário e se 

enxaguar. A “água escorre pelo corpo” lavando bem cada uma das partes que foram 

ensaboadas. Sugira a eles que deixem escorrer a água, gerando movimentos flexíveis 

(circulares e espiralados) e diretos (retos), mas sem sair do lugar (o chuveiro), brincando com 

as dobradiças (as articulações) do corpo.  

 

 

Sentindo a água que escorre pelo corpo 

 

Quando o banho acabar todos descobrirão que se esqueceram das toalhas e para se 

secarem precisarão fazer “vento”.  Convide-os a dançar pelo espaço da sala criando vento com 

seu corpo. E depois fazendo vento em seus colegas.  

               

                 Dançando com brisa                                        Dançando com o vento 
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Quando todos estiverem secos voltarão para a roda inicial. Pergunte a eles se sentiram 

que podem criar vento com seus corpos. 

O “banho” pode ser realizado no silêncio ou pode ter como estímulo sonoro músicas 

instrumentais, com variações de andamento rápidos e lentos para o momento do ensaboar e 

rápido para o vento. O importante é criar um ambiente favorável à movimentação.    

Esse aquecimento é muito indicado para introduzir proposições em duplas ou grupo, 

onde eles precisam se conectar, se tocar, trabalhar junto. Nesse sentido, como sugestão de 

variação e aprofundamento dessa proposta você poderá propor o agrupamento de duplas e 

trios no momento de ensaboar.  

O respeito ao outro é um valor fundamental a aprender no dançar em grupo. Nesse 

aquecimento, o respeito ao próprio corpo e ao corpo do colega é fundamental, por essa razão é 

importante você estar atento como, eles estão se tocando. Caso você perceba algum toque 

com uma intensidade que esteja incomodando o colega, é interessante que você intervenha 

mostrando como o tocar o outro com respeito pode ser uma experiência de ampliação da 

percepção do outro e de si mesmo.   

 

 Acordando o esqueleto 

 

Os focos desse aquecimento são a percepção da pele, dos ossos, das diferentes partes 

do corpo. Preferencialmente realizada numa posição sentada (sobre os ossos da pelve, 

chamados ísquios) ou mesmo, de pé, mas, sempre com um grupo organizado em roda. 

 

 

                                                   Sentado nos ísquios 

 

A recepção das propostas em que são sugeridas ações de toque e contato com o próprio 

corpo, ou com o corpo do colega, irá variar segundo cada criança, nas diferentes turmas e 

anos. Sabemos que a relação com o corpo pode favorecer a manifestação de valores e 

comportamentos que estão sendo aprendidos na família, na comunidade em que reside, nos 

ambientes religiosos, e, da mesma forma, nos meios de comunicação diversos. Portanto, é 

importante sempre estar atento às dúvidas e expressões dos alunos sobre as questões 

corporais – promovendo o diálogo de acordo com as demais orientações e diretrizes 
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curriculares, de forma articulada com outros professores responsáveis pela sala. Lembramos 

ainda que tais práticas poderão ser fundamentais na formação de uma atitude de respeito e 

cuidado com o próprio corpo.   

Proponha aos alunos que toquem seu corpo como se estivessem tirando uma poeirinha 

bem fina da pele. Depois vão entrando em contato com os ossos fazendo movimentos de 

amassar com delicadeza. 

 

       

Tirando a poeira da pele 

 

Incentive-os a tocar seu corpo explorando as articulações e a superfície da pele, aqui é 

interessante conversar com eles sobre como tomam banho se gostam de se ensaboar, qual 

parte do corpo é mais fácil de lavar e qual é mais difícil de alcançar. Dessa forma você poderá 

também conversar sobre a importância da higiene corporal e como devemos cuidar de nosso 

corpo.  Com as mãos fechadas, acionando a articulação dos punhos, fazer movimentos de 

“percutir” os ossos (batidinhas leves e rápidas) em uma sequência que se inicia nos pés, 

pernas, quadril (frente e trás), tronco, pescoço e cabeça e depois descendo pelas clavículas, 

ombros até braços e mãos. Procure começar pelo lado direito e depois esquerdo. 

          

Percutindo os ossos 

 

No final, proponha que todos se deitem e sintam a presença dos ossos que tocaram, 

tocando o chão. Uma maneira divertida de percepção do esqueleto, caso o chão seja de 

madeira, é solicitar aos alunos que ainda deitados batam os pés (com as pernas flexionadas) 

no chão, ou ainda, os punhos cerrados. Possivelmente, além do som, poderão sentir a vibração 

do chão em seus corpos.  
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Deitado sentindo o peso dos ossos em contato com o solo 

 

Peça aos alunos, que se espreguicem sentindo os ossos e as dobradiças entre eles, que 

permitem que o corpo como um todo expanda e encolha (expansão e recolhimento).  

 

         

Deitado espreguiçando 

                      

              

Encolhimento 

 

Sugira que eles prossigam com esses movimentos de encolher e expandir até sentar e 

depois que realizem uma pausa agachados na posição de cócoras, apoiando mãos e pés no 

chão. Daí, devagarzinho, indique que levantem o quadril na direção do teto deixando os joelhos 

ligeiramente flexionados (muitas crianças tem encurtamento na musculatura posterior, por isso 

deixe que eles façam esse movimento nas suas possibilidades, incentivando-os a cada 

encontro a alongar um pouco mais) sem esticar as pernas totalmente; podem soltar o apoio das 

mãos no chão e se manterem assim, apoiados sobre os pés com a coluna pendurada para 
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baixo. Prosseguindo, proponha o desenrolar da coluna, segmento por segmento, sempre 

lembrando que a cabeça é a ultima que chega. 

 

     

Subindo da posição de cócoras 

 

 

Tronco em elevação 

 

Essa sequência, em todo seu percurso, pode ser realizada com uma música com 

instrumentos de percussão variados de forma a favorecer a exploração de ritmos e 

intensidades. 

Esse aquecimento é indicado para proposições iniciadas por atividades individuais. 

Estimula a propriocepção corporal, em especial, a percepção do esqueleto, favorecendo uma 

presença mais “viva”, “acordada”, “ativa”.   

 

 Boneco articulado 

 

Os focos desse aquecimento são o reconhecimento e a mobilização das articulações, a 

exploração dos níveis espaciais (baixo, médio e alto), a percepção da relação de peso do corpo 

e o espaço que ele ocupa. 

Proponha às crianças que deitem no chão e sintam seu corpo tocando o solo (peça que 

fechem os olhos). Pergunte a eles se sentem seus ossos, se sentem o peso de seu corpo, e 

quais partes tocam o solo e quais não tocam. Deixe um espaço de tempo para que todos 

possam compartilhar suas percepções.  
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Convide-os a espreguiçarem-se como um gato. É interessante propor que eles 

“perguntem” ao corpo qual parte quer começar a se espreguiçar. A ideia é mover ”parte por 

parte”. Por exemplo, proponha que enrolem e desenrolem a coluna como o gato faz. Observe 

atentamente a movimentação dos alunos, pois, eles irão apresentar ideias que poderão ser 

compartilhadas a partir de sua orientação. 

 

 

Sentindo o apoio dos ossos 

                  

Espreguiçando 

  

Nessa próxima etapa, a proposta será associar pausa e movimento aos momentos de 

silêncio e som.  Com palmas ou com um instrumento sonoro você poderá realizar um pulso ou 

ritmo que será acompanhado pelo movimento de cada parte do corpo até que o grupo comece 

a se erguer, direcionando-se para o nível médio (caso alguns estejam ainda deitados) e depois, 

para o nível alto. Por exemplo: você pode bater palmas marcando um pulso contínuo (cada 

palma marcando um tempo) para que eles se movimentem; quando o som pausar durante um 

período de tempo estabelecido para os alunos (por exemplo, quatro tempos que 

corresponderiam a quatro palmas), pode ficar combinado que é para parar de se mover e 

perceber o corpo, seu peso e as formas que ele criou. E, daí, a sequência se repete de 

maneira a propiciar diferentes explorações de movimentos até o grupo chegar na posição 

vertical (de pé). Uma variação é inverter a relação do movimento com o som e da pausa com o 

silêncio. O movimento pode acontecer no intervalo de tempo maior (durante as quatro palmas, 

quatro tempos) e a pausa em um tempo curto, de um tempo correspondente ao silenciar de 
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uma batida das mãos. Com diferentes instrumentos, ritmos, músicas, enfim, outras possíveis 

relações entre som-movimento, pausa-silêncio poderão ser pesquisadas.                      

        

 

 

       

 

Mudanças de apoios e deslocamentos nos níveis: baixo, médio e alto 
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Brincando de boneco articulado com o colega 

 

Esse aquecimento é indicado para proposições que irão ser desenvolvidas, de início, 

individualmente. Ativa a concentração e a percepção do tempo (pausa e som). 

 

 O barco 

 

Os focos desse aquecimento são: percepção dos lados do corpo (lateralidade), 

transferência de peso, organização do movimento da coluna, enrolamento e endireitamento. 

Organize os alunos em círculo e peça que sentem no chão, com as plantas dos pés unidas. 

Peça que toquem os próprios pés massageando-os como se estivessem fazendo uma massa 

de pão, para depois, brincar com os calcanhares como se estivessem tirando uma meia 

invisível.  Ainda sentados, da mesma maneira, peça que encontrem dois ossinhos bem 

embaixo do quadril, os ísquios (observe imagem abaixo) e proponha que façam movimentos 

pendulares, alternando o apoio do peso do corpo de um ísquio para o outro.  
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Diga aos alunos que estão no mar, dentro de um barco que balança suavemente, para 

um lado e para o outro, com o gesto dos braços eles recriam a figura da vela. O balanço vai 

aumentando e o barco vira. 

     

Sentados nos ísquios 

 

 

 

                                                      Movimentos pendular 

 

 

Barco virado 

 

Eles entregam o peso do corpo para a lateral e permanecem deitados no chão por um 

tempo sentindo seu peso, seus apoios ósseos no solo. O vento volta a soprar e o barco retorna 
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a sua posição inicial, é importante nesse momento que as crianças retornem ao centro 

desenrolando a coluna, sendo que a cabeça é a ultima parte do corpo que chega a 

verticalidade, sobre a coluna. 

Esse aquecimento é indicado para o trabalho da criação de um ritmo coletivo, próprio do 

grupo. Pode ser sugerido como desafio que a sequências proposta possa ser iniciada e 

concluída conjuntamente, ou mesmo, com a repetição desse aquecimento, que o grupo 

alcance a realização em uníssono.   

 

 Caminhando 

 

Os focos desse aquecimento são a percepção dos apoios dos pés, das articulações dos 

pés em relação aos membros inferiores, relações entre apoios e formas e posturas que o corpo 

pode adquirir nos deslocamentos. 

Sugira aos alunos que se desloquem de um canto ao outro da sala criando formas 

diferentes de andar. Caminhar com o peso: sobre os calcanhares; sobre os metatarsos; sobre a 

borda interna e externa do pé. Caminhar com um pé só, e alternando de um pé para o outro. 

Chame atenção para que percebam quais partes do corpo são possíveis de flexionar 

(articulações) e quais partes do corpo conseguiram torcer. Daí, proponha que organizem uma 

sequência de movimentos explorando partes do corpo, envolvendo o nível alto (quando 

ficamos nas pontas dos pés ou saltamos, perdendo o contato com o chão); o peso (variando 

entre o pisar firme ou leve); o tempo (variando entre o rápido e lento); e a lateralidade (ir para a 

direita e para esquerda) e andar para frente e para trás. 

 

                                       

     

Formas diferentes de caminhar 

 



OORRIIEENNTTAAÇÇÕÕEESS  CCUURRRRIICCUULLAARREESS  EE  DDIIDDÁÁTTIICCAASS  DDEE  AARRTTEE  --  AANNOOSS  IINNIICCIIAAIISS  
 

 

46 

 

Esse aquecimento é indicado para a emergência de um estado de atenção individual ao 

próprio corpo, para que os alunos percebam as relações de interdependência dos movimentos 

articulares na estruturação do corpo em deslocamento. 

 

  Rolinho 

 

O foco desse aquecimento é possibilitar à criança a realização de movimentos 

fundamentais – enrolamento, esticamento e torções – em contato com o chão e demais níveis 

do espaço. 

Convide as crianças a se deitarem no chão e sentirem o peso de seus corpos. Pergunte 

se sentem que alguns ossos conseguem tocar o chão e outros não. Proponha que se 

espreguicem sentindo que estão espichando as pernas para uma direção e os braços para a 

direção oposta (uma imagem interessante é dizer que estão crescendo deitados), depois que 

se enrolem como um tatu bolinha (os joelhos bem próximos da cabeça) e se desenrolem.  

 

 

Esticando 

 

                                                                     Enrolando           
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               Sentindo os ossos                                                Torções 

 

Com os alunos ainda deitados você pode bater palmas sucessivamente ou tocar um 

tambor, sugerindo que rolem pela sala sentindo a passagem de apoios dos quatro “lados” do 

corpo (frente ou região anterior, laterais e trás ou região posterior). 

                                                          

    

Rolamentos 

 

Acontecerão encontros entre eles, um pode rolar sobre o outro ou então parar e esperar 

que o outro passe. Quando você para o som eles devem criar uma escultura no chão. Na 

continuidade, você pode propor que para eles se levantarem até ficar de pé, em oito tempos, e, 

depois em quatro tempos, em dois e até, em apenas um tempo.  

Esse aquecimento é indicado para despertar a consciência da tridimensionalidade 

(volume) do corpo, da conexão da cabeça com a coluna (eixo central) e demais partes do corpo 

e, da relação entre centro do corpo e extremidades (expansão e recolhimento).  

Você deve ter observado que algumas dessas propostas, por exemplo, o banho, o 

boneco articulado, o barco, envolvem a criação de uma pequena narrativa onde o imaginário 

está integrado na ação (jogo simbólico). Isso quer dizer que é no próprio aquecimento que se 

inicia a construção de uma situação de dança. 

Sendo assim, você professor poderá alimentar o imaginário das crianças quando 

propuser o acordando o esqueleto, caminhando e o rolinho, quando formular novas 

propostas, ou mesmo, possíveis variações. 
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Desenvolvimento 

 

Após o trabalho de aquecimento, é chegado o momento destinado às proposições de 

exploração, investigação, criação (solos, duos, trios, grupos), apresentação e apreciação 

devotadas ao estudo dos conteúdos, focalizados no encontro. 

No desenvolvimento das proposições procure estar presente observando: o estado de 

presença do aluno em relação ao seu corpo, ao espaço e ao grupo em que está inserido. Além 

disso, esteja atento às possíveis mudanças que estarão acontecendo com seus alunos no que 

diz respeito à evolução da qualidade de movimento e apropriação das propostas.  

Nesse caso, estamos chamando sua atenção aos indicadores de observação dos alunos 

descritos no quadro das expectativas de aprendizagem. A observação é um processo de 

avaliação contínua no próprio momento da proposição, pois no caso da dança trata-se de uma 

linguagem efêmera que dura enquanto acontece sua realização. Claro que você poderá 

registrar de outras formas o processo, como iremos apontar a seguir, mas a riqueza da 

observação no percurso da ação, é única e própria à essa linguagem. Esse é seu principal 

material de avaliação de seus alunos: o corpo em movimento no percurso das proposições. 

 

PLANEJAMENTO E APROFUNDAMENTO 

 

É importante que nos estudos preparatórios aos seus planejamentos você recupere os 

Parâmetros Curriculares Nacionais para a disciplina Arte (MEC/SEF, 1997), onde existem as 

diretrizes específicas para a dança. Os materiais publicados pela Secretaria Estadual de 

Educação (SEE/FDE, 2006; SEE/FDE, 2010, volumes 1, 2 e 3) trazem fundamentos teóricos, 

proposições e experiências importantes para a leitura desta publicação que irá orientar o 

ensino da linguagem da dança nos anos inicias.  

Felizmente, hoje podemos dizer que já existem inúmeras publicações sobre dança, 

disponíveis para compra, assim como, para acesso gratuito em sites especializados. Além 

disso, o advento da internet, a existência de sites como o youtube permite acesso a um 

volumoso acervo de imagens de grupos, companhias, artistas, etc.  

 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM EM DANÇA  

 

 Para o ensino da linguagem da dança nos anos iniciais do ensino fundamental, os 

conteúdos propostos estão articulados com as proposições fundamentais ao aprendizado das 

crianças, respeitando seu desenvolvimento motor e cognitivo, por meio de jogos, brincadeiras, 

danças de roda, criação de suas danças individuais e coletivas. 

As situações de aprendizagem foram concebidas e organizadas a partir de ideias e 

temas que possam mobilizar os professores e as crianças no processo de ensino e 

aprendizagem da dança.  

Essa é uma proposta de iniciação à linguagem da dança. Nesse momento da vida das 

crianças a introdução de uma técnica, onde os movimentos repetitivos são parte da construção 
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do aprendizado, não se faz necessária, pois anteriormente ao exercício, é de fundamental 

importância o desenvolvimento de um vocabulário e consequentemente de um repertório 

expressivo e simbólico no corpo, como também o conhecimento de sua estrutura 

músculo/esquelética, em movimento. Sem esses conhecimentos todo o processo de 

exploração e criação de movimentos estará reduzido a um repertório, limitado ou a um 

repertório colado a referências midiáticas sem qualidade artística e estética, ou seja, 

estereotipado, onde a imitação ou a cópia elimina a possibilidade de criação ou até mesmo de 

um olhar critico a esses modelos.  

 

Bom trabalho! 
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QUADRO CURRICULAR – DANÇA 
 

Expectativa de aprendizagem 
Condições didáticas e 

indicadores para a elaboração 
de atividades 

Observar se o aluno 

Vivenciar/explorar os diferentes 
tecidos corporais – a pele, as 
estruturas ósseas e articulares, 
os músculos – percebendo e se 
apropriando da constituição do 
próprio corpo como um sistema 
vivo, dinâmico e expressivo.  

 

Oferecer, regularmente um 
momento de preparação corporal 
– o aquecimento – destinado ao 
estímulo e a integração dos 
sentidos (visão, audição, tato, 
propriocepção, etc.), a percepção 
das diferentes estruturas 
corporais (pele, ossos, 
articulações, músculos) e a 
organização gestual e motora 
(ações de expandir, recolher, 
dobrar, esticar, torcer) em seu 
desenvolvimento no espaço. 

Consegue entrar em contato com 
seu corpo durante a proposta de 
aquecimento, percebendo que 
esse momento da aula é uma 
ação individual, e uma 
preparação para o ato de dançar.  

 

Apropriar-se de elementos da 
linguagem no corpo, 
aprofundando os estudos de 
movimento com ênfase nas 
relações espaciais e rítmicas nos 
processos de estudar, apreciar e 
compor danças. 
 

Proporcionar momentos de 
experimentação individual, em 
duplas e grupos maiores, 
valorizando, tanto o caráter 
colaborativo do processo de 
aprendizagem, quanto a 
singularidade de cada criança, 
ao vivenciar os fatores e ações 
de movimento nas atividades. 
 

Estabelece contato de seu corpo 
com o ambiente, explorando o 
espaço em suas variações de 
níveis e direções e ritmos. 
 
Consegue fluir nas relações em 
grupo e em sua dança individual 
dentro do contexto das 
proposições.   
 

Estudar o Bumba Meu Boi como 
matriz para a 
criação/composição de danças 
autorais e de grupo. 

 

Tendo em vista os conteúdos da 
linguagem da dança, 
proporcionar atividades de 
pesquisa (prática e teórica), na 
experimentação e recriação da 
dança Bumba Meu Boi. 
 
Mediar rodas de conversa sobre 
os sentidos e significados no 
processo de estudo, apropriação 
e/ou recriação da dança Bumba 
Meu Boi. Favorecer o diálogo 
entre as diferentes corporeidades 
e repertórios de movimento de 
dança regionais dos alunos.  
 
Partindo das matrizes corporais e 
de movimento oriundas dos 
estudos da dança Bumba Meu 
Boi, construir (ou sugerir) pautas 
e/ou roteiros tanto para a 
execução, quanto para a 
recriação dessa matriz na 
composição de uma dança 
autoral, dos alunos. 
 
Realizar apresentações – 
processuais ou de encerramento 
do processo de estudo – dos 
trabalhos realizados pelos 
alunos, incentivando o contato 
com as diferentes etapas de 
criação e produção da dança 
para um espaço cênico 
(convencional ou não 
convencional), permitindo a troca 
e a reflexão sobre sua produção 
com outros sujeitos da 
comunidade escolar (alunos, 
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professores, funcionários, pais, 
etc.). 
 

 Compreender o registro das 
atividades corporais e de 
movimento como ação pertinente 
ao resgate e à criação desta 
dança. 
 

 Proporcionar regularmente 
momentos para o registro das 
atividades, (desenhos, mapas, 
esquemas, fotos, etc.) pelas 
crianças e pelo professor. Utilizar 
desses registros como um 
material para relembrar, 
compreender e organizar os 
processos de estudo e criação 
das danças. 

 Consegue interpretar o Bumba 
Meu Boi, suas criações e do 
grupo em roteiros e mapas 
visuais, iniciando-se na pratica 
de registros em dança. 
 
 
 
 
 
 
 

 Reconhecer e apropriar-se de 
conhecimentos de outras 
linguagens – visuais e sonoras – 
que dialogam com a dança: 
figurinos, cenários, iluminação, 
trilha sonora, etc.  
 

Tendo em vista o diálogo entre 
diferentes linguagens que 
caracteriza o Bumba Meu Boi, 
promover atividades de estudo e 
execução dos elementos cênicos 
(figurinos, adereços, cenário) e 
dos elementos sonoros (trilha, 
canto, instrumentos musicais, 
etc.) favorecendo o estudo da 
dança como fenômeno 
espetacular e/ou cênico. 

 Consegue entender a dança, por 
meio de sua experiência  
corporal e das apreciações de 
obras, como a arte do  
movimento com suas 
especificidades e 
particularidades,  
diferenciando-a das outras 
linguagens cênicas, e  
entendendo o dialogo entre elas: 
trilha sonora,  
representação, figurinos e 
cenários. 

Apropriar-se de informações 
sobre as danças populares 
brasileiras como fonte de 
pesquisa e criação de outros 
artistas da dança cênica atual. 
 

Mediar informações sobre 
artistas da dança – de diferentes 
matrizes estéticas – que se 
dedicaram a pesquisar a dança 
Bumba Meu Boi, promovendo 
atividades de leitura de textos, 
apreciação de filmes, vídeos e 
outros registros de suas 
investigações e produções, 
sensibilizando os alunos quanto 
à observação dos elementos da 
linguagem e do processo criativo 
que está sendo trabalhado em 
sala de aula. 
 

Apropria-se das informações 
apreciadas em vídeos de 
espetáculos, e consegue 
compartilhá-las e relacioná-las 
nas criações em grupo.  
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Dança – 4º ano 

Situação de Aprendizagem 

 

Esta situação de aprendizagem oferece subsídios para o desenvolvimento do trabalho 

em Dança para o 4º ano do Ensino Fundamental, com foco na cultura brasileira e suas 

manifestações, a partir de dois eixos: 

 

 A história do “Bumba-meu-boi”, folguedo brasileiro de caráter popular com origem 

religiosa e raízes culturais dos povos que formam nossa cultura (africanos, 

portugueses e indígenas); 

  Estudo do Movimento na linguagem da dança com ênfase nas ações corporais, nos 

fatores do movimento, nas relações entre movimento, música e elementos cênicos em 

dança.  

 

É necessário que você professor se aproprie das expectativas de aprendizagem, 

conteúdos, e formas de registro elaboradas para esta situação de aprendizagem. 

Para registrar os resultados das proposições da situação de aprendizagem, 

escolhemos a “caixa de memórias” que será um acervo do processo de aprendizagem. 

Poderemos revisitá-lo constantemente para acompanhamento e aprimoramento dos conteúdos 

aprendidos. O objetivo é propiciar aos alunos uma experiência de contato com textos, imagens 

e desenhos que possam alimentar os seus processos de estudo e criação em dança.  

   

Caixa de Memórias: Uma caixa que sirva ao propósito de guardar todos 

os registros das produções decorrentes das proposições; as 

características dessa caixa dependerão muito das formas de registro 

escolhidas por você professor, juntamente com a turma de alunos. Nessa 

caixa serão guardados: fotos, depoimentos escritos, desenhos, textos 

lidos em sala, frases, objetos, vídeos, CD, além de outros registros que 

poderão compor esse acervo. É interessante dar a essa caixa um 

tratamento especial – seja na escolha, seja quanto à maneira de decorá-

la, de identifica-la, e principalmente, na maneira de guarda-la – de forma 

com que todos criem vínculo com a produção e valorizem a essa 

atividade.  

 

É importante que você professor realize registros por meio de fotos e/ou vídeos, tanto 

das vivências como das rodas de conversa, sempre que possível. As diferentes formas de 

registro do processo de aprendizagem permitem que tanto você como seus alunos verifiquem a 

qualidade de suas experiências, resgatando e analisando todo o percurso do início ao fim. 
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Expectativas de aprendizagem: 

 Vivenciar/explorar os diferentes tecidos corporais – a pele, as estruturas ósseas e 

articulares, os músculos – percebendo e se apropriando da constituição do 

próprio corpo como um sistema vivo, dinâmico e expressivo.  

 Apropriar-se de elementos da linguagem no corpo, aprofundando os estudos de 

movimento com ênfase nas relações espaciais e rítmicas nos processos de: 

estudar, apreciar e compor danças; 

 Estudar Bumba meu boi como matriz para criação/composição de danças autorais 

e de grupos; 

 Compreender o registro das atividades corporais e de movimento como ação pertinente 

de resgate e de criação desta dança. 

 Reconhecer e apropriar-se de elementos de outras linguagens – visuais e sonoras – 

que dialogam com a dança: figurinos, cenário, iluminação, trilha sonora. 

 

Conteúdos 

 Ações corporais; 

 Fatores do movimento; 

 Utilização do espaço pessoal, geral e cênico; 

 Relações entre o movimento, a música e os elementos cênicos; 

 Leitura de obras de dança, contextualização e produção em dança. 

 

Para o desenvolvimento das proposições organizadas para o estudo desses 

conteúdos, além do foco na condução das práticas da dança, será importante sua atenção à 

seleção de músicas e produção prévia de materiais que serão utilizados no semestre. 

Quanto às músicas, indicamos o CD “Toadas de Bumba-meu-boi” do Grupo Cupuaçu 

para que as crianças conheçam as músicas que embalam esse folguedo. Além desse trabalho, 

a música “Boi Bumbá” de Waldemar Henrique será cantada em uma das aulas e a música “Boi 

Bumbá” de Luiz Gonzaga servirá como trilha para uma apresentação final. Cabe a você 

professor, ampliar esse repertório, pesquisando outros possíveis arranjos instrumentais e 

outras músicas instrumentais que tenham como base, toadas e baiões, ou que possam ser 

utilizadas como acompanhamento para cirandas. Especificamente para alguns dos 

aquecimentos, vale a pena a pesquisa de sonoridades da natureza, disponíveis em alguns 

sítios na internet.  

Quanto aos materiais para confecção de elementos cênicos e figurinos, indicamos 

algumas sugestões ao longo das proposições. Verifique o que será necessário para viabilizar 

essa produção com antecedência. Se for preciso, trabalhe criativamente, adaptando materiais 

disponíveis na sua escola.   
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Proposição 1 

É necessário esclarecer que essa primeira proposição tem o objetivo de preparar os 

alunos para iniciar a escuta da história do Bumba-meu-boi que será apresentada na proposição 

4. Neste momento vamos introduzir o trabalho com as ações corporais.  

O corpo é o lugar de acontecimento da dança, foco principal no processo de 

aprendizagem e criação dentro dessa linguagem artística. Diante desse pressuposto, direcione 

a atividade atentando-se às articulações, à estrutura óssea, às diferentes musculaturas, à 

respiração, ao olhar no desenvolvimento e no caminho dos movimentos vivenciados por seus 

alunos. É importante orientar os alunos para experimentar, conhecer, criar gestos e 

movimentos que ampliem seu repertório corporal.  

Para o desenvolvimento da proposição você irá precisar de quatro fitas de papel 

crepom coloridas de 15 cm de comprimento para cada aluno. 

 

Roda Inicial 

Professor organize os alunos em círculo e pergunte se eles conhecem alguma 

fazenda ou sítio. Como é? O que tem na fazenda ou no sítio? Como são esses lugares? 

O que tem de comum nesses lugares que conhecem? Diga que nesta aula irão dançar 

imaginando visitar um lugar como esses, com muita presença da natureza; para facilitar a 

atividade iremos chamar esse lugar – seja ele grande ou pequeno – de “fazenda”.  

 

Aquecimento: Variação do aquecimento caminhando. 

Proponha uma caminhada pela sala despertando nos alunos várias sensações, a 

partir da sugestão (imaginação) de caminhar em ambientes que pertençam a uma 

fazenda ou sitio. Professor é importante que você crie uma ambientação onde o aluno 

possa realmente se sentir em uma fazenda ou sitio. Organize uma coletânea de sons 

para facilitar a ambiência, como por exemplo: canto de pássaros, mugidos, o som do 

vento movimentando as árvores, água de cachoeira, máquinas arando a terra etc. 

Sugira aos alunos que se desloquem de um canto para outro da fazenda criando 

diferentes formas de andar. Como seria um caminhar descalço na grama molhada, na 

terra tombada, arada (terra fofa) e na lama? Lembre-os sempre de caminhar alternando 

momentos de localização do peso nos apoios ósseos: sobre os calcanhares, depois sobre 

os metatarsos. Caminhar com a borda interna e, depois com a borda externa dos pés no 

chão. Caminhar com a distribuição do peso e com contato nesses diferentes pontos de 

apoio dos pés, imaginando-se na areia e depois, em um chão de pedra. Qual a sensação 

dos pés tocando o chão, a areia, e a pedra? Caminhamos com os dois pés ou alternando 

de um pé para o outro?  

Na fazenda têm horta? E, pomar? Vamos caminhar agora no meio dessas 

plantações. Como me movimento entre as plantas rasteiras, altas, com “espinhos”? 

Chame atenção para que percebam quais partes do corpo são possíveis de flexionar 

(articulações) e quais partes do corpo conseguimos torcer, envolvendo o nível alto 

(quando ficamos nas pontas dos pés ou saltamos, perdendo o contato com o chão).  
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Depois das plantações avistamos a casa da fazenda, sentindo o peso do corpo 

sobre os calcanhares vamos pisar firme ate chegar a ela. Dentro da casa tem muitos 

moveis e objetos, lentamente vamos caminhar pela sala na pontinha dos pés até chegar 

na cozinha. Uhmmm! Que cheiro bom, que cheiro é esse? Bolo? De chocolate ou de 

fubá? Alguém está chegando, rápido vamos sair pela porta dos fundos até o quintal.  

Para finalizar o aquecimento, sugira aos alunos que caminhem pelo quintal até o 

riacho e ou lago. Na pontinha dos pés, lentamente vamos caminhar no riacho, sentir a 

água bater nos dedos, no calcanhar (variando entre o pisar firme ou leve), tocar a água 

com as mãos. Diga aos alunos que agora vamos fazer uma grande brincadeira no riacho, 

vamos jogar água um no outro! Novamente chame a atenção para as possibilidades de 

mobilizar as articulações de diferentes partes do corpo – pés, pernas, braços, mãos, 

quadril, coluna – para conseguir jogar e desviar-se da água.  

Professor, você poderá alimentar o imaginário das crianças, formulando novas 

propostas, ou ainda, possíveis variações. Ou mesmo, se tiver a natureza (terra, areia, 

pedras, árvores, etc.) no pátio da escola, pode ser muito interessante iniciar esse trabalho 

em um lugar externo, ao ar livre. 

 

Desenvolvimento 

Distribua para cada aluno quatro fitas de 15 cm, de tecido ou papel crepom, em cores 

diferentes e peça para que amarrem uma em cada pulso nos tornozelos. Oriente os alunos 

para não apertar a fita de modo que mantenha certa distancia da pele. Ao som de uma música 

previamente selecionada (do CD “Toadas de Bumba meu Boi", ou, uma música instrumental 

identificada com esse universo sonoro, fruto de sua pesquisa pessoal) sugira que eles 

explorem movimentos com essas extremidades do corpo de forma que as fitas dancem de 

diferentes maneiras, gradativamente: primeiro apenas um pulso, depois o outro, depois um 

tornozelo, depois o outro, até progredir ao movimento simultâneo de todas as fitas.  

Em seguida, proponha a exploração do movimento por meio do uso de diferentes 

apoios do corpo, percebendo que as fitas podem tocar o chão ou ficar suspensas e longe do 

chão. Proponha aos alunos a exploração de movimentos em 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 apoio. 

Oferecemos dois exemplos para você ter como ponto de partida, caso os alunos tenham 

dificuldade de conseguir os 7 apoios: a) Estando na posição de barriga para baixo, podem ser 

considerados, pé (D), pé (E), joelho (D), joelho (E), mão (D), mão (E), cabeça; b) Na posição de 

barriga para cima, podem ser considerados, pé (D), pé (E), cotovelo (D), cotovelo (E), mão (D), 

mão (E), quadril. É importante que nessa brincadeira eles percebam o movimento das fitas 

enquanto trocam de apoios, nas ações e pausas, cuidando para que elas se mantenham 

inteiras, sem rasgar! 

Por fim, organize uma roda e ao som da mesma música já experimentada peça a uma 

dupla de alunos para ir ao centro e proponha que se movimentem utilizando quatro apoios, por 

exemplo: pés e joelhos, pés e mãos, joelhos e braços, entre outras possibilidades. Ao sinal do 

professor troca-se a dupla do centro, podendo permanecer a proposta de movimento em quatro 

apoios ou mudar para três (dois pés e uma das mãos) dois apoios, (movimentar-se com os dois 
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pés), ou um apoio (um pé só). Para finalizar a proposição, ainda em roda deixe que os alunos, 

todos ao mesmo tempo, façam seus próprios movimentos usando qualquer apoio. 

 

Roda final 

Resgate com os alunos os movimentos feitos na roda. Durante a conversa pergunte a 

eles: Quais articulações foram usadas? A atividade em roda o fez lembrar de algo? Como foi se 

movimentar utilizando as fitas? Conhecem alguma dança que utilize fitas?  

 

Proposição 2 

Professor, nesta proposição junto com seus alunos a proposta é confeccionar um 

Barangandão. Além de realizar uma pesquisa a respeito, você irá precisar de papel crepom de 

várias cores, fita crepe, tesoura, um rolo de barbante e jornal/revista velha. 

Existem inúmeras sugestões disponíveis na internet sobre como construir um 

Barangandão. No desenvolvimento da proposição existem indicações passo a passo, mas, 

caso você nunca tenha feito antes esse brinquedo, seria interessante a consulta a um dos links 

que ensina a fazê-lo, chamando-o de “Barangandão Arco-Íris”. As instruções são oferecidas de 

forma simples e foram pesquisadas a partir de uma publicação sobre construção de brinquedos 

(MURTA, 1997) : 

 

Roda Inicial 

 

Converse com seus alunos sobre o Barangandão. Pergunte a eles se alguém 

conhece um barangandão, se já brincaram com ele e se sabem fazer um. 

O Barangandão é um brinquedo de origem popular conhecido pelos seus efeitos 

visuais e corporais. Pouco se sabe sobre sua verdadeira origem: dizem que surgiu em 

Minas Gerais e que foi criado por mulheres que em suas rodas de conversa sobre a vida, 

na beira do rio, usavam o barangandão para “embalar” seus movimentos e relaxar. De 

fato, quando brincamos com um Barangandão, suas fitas de papel crepom colorido 

dançam no espaço levando aquele que estiver com ele a movimentar todo o corpo.  

  

Aquecimento: Nesta proposição não faremos um aquecimento corporal específico, 

pois a proposta é a construção de um brinquedo. 

 

Desenvolvimento 

Iniciando a construção: escolha seis cores de papel crepom e corte em tirinhas de 

quatro cm cada peça. Distribua seis tiras coloridas para cada aluno, 30 cm de barbante e uma 

folha de jornal ou revista. 

Siga os seguintes passos:  

1) Peça para os alunos que dobrem a folha de jornal/revista conforme a figuras abaixo. 
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2) Peça que desenrolem as tirinhas de crepom, de modo que fiquem esticadas na 

carteira; 

 

3) Enrole o jornal/revista com as pontas das fitas de crepom e a ponta do barbante, tudo 

junto 
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4)  formando um cilindro; deixe para fora todo o restante das fitas e barbante;  

 

5) Em seguida enrole a fita crepe no cilindro para dar acabamento conforme a figura 

abaixo.  

 

Quando todos concluírem a construção do barangandão, deixe que explorem um pouco 

os movimentos com o brinquedo, antes de chamar todos a roda final que poderá ser 

formada na sala de aula ou em outro espaço fora dela  
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Roda final:  

Professor pergunte a seus alunos: Como foi a criação do barangandão? Foi 

difícil? Que movimentos podem ser feitos com eles? O que ele faz lembrar? Algum tipo de 

dança? Alguém conhece a origem do Barangandão? Vamos pesquisar? 

Proponha que os alunos levem o Barangandão para casa; lembre-se de que ele 

será utilizado na proposição seguinte. Oriente-os a cuidar do material e de que não 

esqueçam de trazer para a próxima aula. Mostrando aquele que produziu, peça que 

pesquisem junto aos pais, avós, colegas, a origem do Barangandão para conversarem 

juntos sobre o assunto no próximo encontro.  

 

Proposição 3 

 

Roda inicial  

 Converse com seus alunos sobre a origem do barangandão: o que descobriram na 

pesquisa solicitada na aula anterior? Importante valorizar as informações trazidas pelos alunos 

e salientar, que de alguma forma esse brinquedo está relacionado à dança pois, conforme 

citado no encontro anterior, existe uma hipótese que teria sido criado por mulheres com o 

objetivo de trabalhar os movimentos do corpo.  

 Além das informações sobre o brinquedo, como foi compartilhar dessa brincadeira com 

seus familiares? Vocês gostaram de se mover na brincadeira com o Barangandão? 

 

Aquecimento: Variação do banho. 

 Este aquecimento é uma variante do banho A proposta dessa variação é sugerir aos 

alunos que iremos tomar um banho na cachoeira da fazenda. Seguindo o roteiro estabelecido 

no aquecimento original, sugira em momentos dessa sequência imagens para incrementar 

esse banho de cachoeira: jatos fortes de água fria, muito, muito fria, gelada, com muita água 

escorrendo pelo corpo, água deslizando no corpo, brincando com a água, jogando a água no 

outro, enfim... Para isso, seria especialmente produtivo, uma trilha sonora com sons de 

cachoeira, ou mesmo, com diferentes sons de água sugerindo volumes, intensidades, fluxos 

distintos. 

 

Desenvolvimento 

 Esta aula foi planejada para que todos possam experimentar juntos os movimentos 

com o Barangandão. Peça para cada aluno ocupar um lugar nos espaços vazios da sala sem 

ficar muito próximo aos colegas. Diga a eles para experimentarem as possibilidades de 

movimento do seu Barangandão, com cuidado de não acertar o brinquedo do outro. É 

importante estimulá-los a usarem as duas mãos, deixando claro que sempre teremos um lado 

que será mais fácil que o outro. Para dar um ritmo na proposição escolha uma música que 

tenha uma relação com as proposições posteriores, e deixe que eles pesquisem relações entre 
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o movimento e o ritmo. Sugerimos o CD “Toadas de Bumba-meu-Boi”, ou, uma música 

instrumental identificada com esse universo sonoro, fruto de sua pesquisa pessoal. 

 Em duplas proponha aos alunos que dancem com o parceiro, explorando os diferentes 

níveis do espaço as ações e movimentos corporais que descobriram durante a atividade 

anterior, quando estavam sozinhos. 

 Para encerrar a proposição, organize os alunos em cinco grupos e proponha que um 

deles seja o “Barangandão Humano”. Pergunte a eles: Como podemos controlar um 

Barangandão Humano? 

 Podemos fazer uma versão do “João Bobo”. Cada grupo de seis alunos deverá fazer 

uma pequena roda de modo que um deles fique no centro, fixando bem os pés no chão, 

deixando o corpo livre. Os alunos da roda deverão cada um a seu tempo empurrar as costas do 

colega que está no centro na direção de outro colega da roda, sempre com cuidado e 

suavidade para que o colega do meio fique a vontade e se sinta em segurança no papel de um 

“Barangandão Humano”. Regra máxima: cuidar para que nenhum colega caia deitado no chão. 

  Observe que nessa atividade estaremos trabalhando a transferência do peso na 

exploração da cinesfera (espaço pessoal); sugira aos alunos que experimentem diferentes 

maneiras de tocar o corpo do colega – do leve ao firme – gerando variações rítmicas nesses 

deslocamentos (oscilações do peso). 

 

Roda final 

Retome com os alunos as discussões das rodas iniciais das proposições 2 e 3. 

Questione-os sobre a construção do barangandão, sobre as possibilidades de 

dança com fitas, sobre os movimentos que fizeram ao usá-lo. Pergunte a eles se foi 

possível criar uma dança com ele. Além dos possíveis registros (fotos e vídeos) 

realizados com os alunos, seria interessante guardar um na “caixa de memórias”, de 

maneira a garantir o acervo de todos os materiais utilizados como estímulo no processo 

de ensino-aprendizagem. É importante encontrar uma maneira de guardar os demais 

barangandões na própria escola, para que possam ser utilizados em outras proposições.  

 

Proposição 4 

Professor, para a realização desta proposição você precisará confeccionar as 

“moedas do desejo”, Também será necessário improvisar o “Intruso Misterioso”: um 

objeto cênico que ficará em um momento da atividade, no centro da roda e que poderá 

ser uma carteira ou uma cadeira coberta por um tecido, preferencialmente preto, que 

representará um boi (do Bumba Meu Boi!). 

Para a produção desses elementos cênicos, sugerimos:  

1) Para as “moedas do desejo”, utilize papel color set ou outro de alta gramatura 

amarelo, ouro ou prata; recorte em círculos de aproximadamente 10 cm de diâmetro. 

Essa “moeda” será utilizada para que cada aluno possa escrever atrás, por isso o 
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diâmetro deve ser maior do que uma moeda verdadeira e um dos lados deve aceitar a 

fixação de escrita a lápis ou caneta. Do mesmo lado que o aluno escreveu, cole um 

pequeno pedaço de fita dupla face, para que em um momento da atividade, as crianças 

possam colar as “moedas do desejo” no “intruso misterioso” 

2) Para confeccionar o “intruso misterioso”, será necessário uma carteira, um 

tecido grande e preto com tamanho suficiente para cobrir totalmente a carteira utilizada no 

jogo e fita crepe para garantir a fixação do tecido na carteira. 

Leia com atenção a proposição antes de seu planejamento e identifique o que 

pode ser mais produtivo para sua turma: confeccionar os elementos juntamente com os 

alunos em uma aula anterior, ou trazer o material previamente preparado por você. 

 

Roda Inicial 

Dispostos em círculo inicie uma conversa perguntando sobre os sonhos e desejos 

que os alunos possuem. Quais são seus maiores sonhos, anseios e desejos no 

momento?  

Após pensarem sobre o assunto e expressarem verbalmente seus desejos 

continue, dizendo a eles que contará uma história em que uma pessoa tinha um desejo 

muito grande de comer algo, questione se eles imaginam o que seria e deixe que 

verbalizem algumas hipóteses do desejo. 

 

Aquecimento: Variação do boneco articulado. 

Proponha um aquecimento que explore a mobilização e reconhecimento das 

articulações e exploração dos níveis espaciais. Inicie no chão, peça para os alunos 

deitarem na posição que dormem; peça para respirarem calmamente trazendo para o 

pensamento seu desejo: como se sentiria se conseguisse realizá-lo?  

Ao som e no ritmo de uma música percussiva instrumental suave e tranquila (por 

exemplo, uma música produzida por kalimbas ou xilofones) os alunos lentamente, 

deverão espreguiçar-se e organizadamente deitar-se de outra forma (apoiando outras 

partes do corpo no chão). Esta sequência deve ser repetida no mínimo quatro vezes, 

sempre sugerindo a mudança de contato – frente, trás e lados – do corpo no chão. A 

seguir, a proposta é sair do chão, aos poucos, e a partir da posição de cócoras 

(agachados), apoiar os pés no chão, com joelhos levemente flexionados e ir 

desenrolando, sentindo toda a sua coluna vertebral de forma que a cabeça seja a última a 

chegar ao alto. Em seguida, deverão desmontar novamente, retornando ao nível baixo na 

posição de cócoras, e repetir o movimento de desenrolar o corpo.  

Já em pé, dispostos no círculo e de mãos dadas proponha aos alunos que 

desloquem 8 passos para a direita e retornem para a esquerda em 7 passos, sigam 

deslocando 6 passos para direita e retornem em 5 passos e assim por diante até 

chegarem no 1. Abrindo bem o círculo, ainda de mãos dadas realizem a mesma 

sequencia, agora para frente e para trás (8 passos para frente, 7 passos para trás; 6 para 

frente, 5 para trás; 4 para frente, 3 para trás 2 para frente e 1 para trás). Perceberão que 
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para conseguirem realizar esse deslocamento para frente e para trás, deverão dar passos 

menores, pois o espaço, por estarem de mãos dadas, será bem reduzido.  

 

Desenvolvimento: 

Ainda com os alunos dispostos em círculo, inicie a história do Bumba–meu–boi: 

 

Era uma vez, lá pros lado do sertão, num lugar muito distante, índios, 

caboclos, um povo animado; um amo e um boi cantavam e dançavam ao 

redor da fogueira. Pandeirões aquecidos na fogueira e matracas soavam 

ritmados enquanto o povo bailava de um lado para o outro com graça e 

alegria durante toda a noite. Enquanto isso, perto dali, um casal que 

morava numa casinha simples em uma fazenda muito grande, 

conversava. O marido se chamava Pai Francisco e a mulher mãe Catirina, 

ela estava grávida e sabe como é, mulheres grávidas sempre tem uns 

desejos muito estranhos. Acontece que mãe Catirina estava com uma 

vontade muito grande de... (BARBIERI, 2007).  

 

Distribua uma “moeda dos desejos” para cada aluno e peça que escrevam um 

sonho ou desejo nela. Explique que deverão escrever na face da moeda disponível para 

isso, o que mais desejam no momento. Depois que todos escreverem, peça para 

retirarem a proteção da fita dupla face da parte de trás da moeda e proponha que 

desenvolvam individualmente, um deslocamento marcado pelo ritmo de uma nova música 

percussiva instrumental (nesse caso, seria interessante uma música para uma ciranda, ou 

mesmo, um baião como “Asa Branca” de Luiz Gonzaga, em arranjo instrumental, ou 

ainda, uma das faixas mais calmas do CD “Toadas de Bumba-meu-Boi”) onde darão 3 

passos para frente e 2 passos para trás, podendo realizar giros e outros movimentos que 

quiserem criar sobre esta estrutura. Enquanto dançam e se deslocam até o “Intruso 

Misterioso”, um por um, fixará sua moeda dos desejos no suposto Boi, localizado no 

centro da roda.  

Assim que todos os alunos depositarem seus sonhos, reveze em grupos de 4 

pessoas, para que retirem cada um uma das moedas e possam ler, conhecer e observar 

os desejos compartilhados pelas alunos nesta proposição. 

 

Roda final 

Professor, converse sobre os desejos dos alunos e sobre o que acharam que 

seria o desejo da “Mãe Catirina”. E, quem será esse “Intruso Misterioso”? Agora continue 

a contar a história, relembrando os personagens e o inicio da história: 

 

Mãe Catirina estava grávida e teve muita vontade de comer língua 

de boi. 
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- Chico, ô Chico, homem de Deus! Eu to com vontade de comer 

língua do boi, quero a língua do boi mais bonito dessa fazenda – dizia ela. 

Pai Francisco cismado com aquilo, perguntava surpreso: 

- Mas mulher? Como vou conseguir uma língua de boi? Come 

outra coisa, mulher! Come mandioca, carne seca, qualquer coisa. Mas 

língua de boi! Aqui não tem! 

Mas não adiantava, ela insistia. Queria por que queria comer 

língua de boi:  

-Eu não quero nem saber, eu quero uma língua de boi, senão 

comer o nosso filho vai nascer com cara de boi! 

De tanto atormentar o pobre marido, Mãe Catirina convenceu Pai 

Francisco a sair à procura da tal língua do boi mais bonito da fazenda. E 

lá foi ele, preocupado atrás do boi. 

 

Como seria esse boi? Já viram um boi pessoalmente? Conhecem o animal? 

Como seria o mais bonito da fazenda?  

Para finalizar a proposição, peça para os alunos registrarem em forma de 

desenho como seria o boi mais bonito da fazenda. Se os alunos sentirem dificuldades de 

imaginar o boi, você poderá apresentar a eles imagens de alguns dos touros criados por 

artistas disponíveis na internet, como os desenhados por Pablo Picasso (por exemplo, a 

obra Bull de 1945).  

 

Proposição 5 

Professor, para essa proposição você precisará de 1 metro de fita vermelha (com 

no mínimo 4 e no máximo 10 cm de largura) para cada aluno. Caso esse material não 

seja possível, procure providenciar papel crepom nesta cor, cortando em tiras com as 

mesmas medidas indicadas. 

 

Roda Inicial 

Relembre com seus alunos o que fizeram na aula passada, quando na história, o 

Pai Francisco saiu preocupado a procura da língua do boi mais bonito da fazenda. 

Proponha: Vamos ajudar Pai Francisco, marido de Mãe Catirina a encontrar este boi? 

 

Aquecimento: Este aquecimento é uma variação do caminhando.  

Professor esse aquecimento acontecerá simultaneamente com a contação da 

história; os alunos executarão as ações propostas de forma que experimentem os 

movimentos em diferentes níveis espaciais, velocidades (tempo) e intensidades 

(esforços), é importante que as instruções do aquecimento explorem o imaginário das 

crianças. 
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Peça para que ocupem livremente o espaço da sala de aula e se deitem no chão, 

com as pernas e braços esticados, ligeiramente abertos, e de olhos fechados. Reinicie a 

história: 

Francisco passou a noite pensando em como iria conseguir a 

língua do boi para matar o desejo de sua esposa Catirina. Rolou na cama 

a noite inteira  

 Vamos rolar bem devagar lateralmente como Pai 

Francisco. 

 De manhã, levantou-se rapidamente e saiu pela fazenda.  

 Neste momento os alunos devem levantar-se e iniciar a 

caminhada, explore as ações corporais como: andar nas 

pontas dos pés, esticar, dobrar, torcer, pular, tropeçar, 

cair, levantar, descer, deslizar, emergir, abaixar, etc..  

Ao chegar no pasto, avistou logo o boi... Então, aproximou-se 

dele na ponta dos pés, cauteloso e levantou a mão para arrancar–lhe um 

pedaço da língua. Só que o boi, muito esperto, percebeu a presença de 

Francisco e deu três passos para trás e começou a girar assustado. E 

ficaram os dois nessa peleja: Francisco dava três passos para frente, 

erguia a mão e o boi se afastava dando três passos para trás e girava.  

 Neste trecho os alunos podem explorar as ações: 

deslocar-se para frente, para trás, girar.  

Conclua essa preparação sugerindo que todos realizem a sequência 

simultaneamente, explorando todo o espaço da sala, combinando: três passos a frente, 

erguer o braço e a mão, três passos para trás, um giro.  

 

Desenvolvimento:  

Agora, em duplas, a proposta de finalização do aquecimento pode ser 

desenvolvida com algumas variações a serem experimentadas pelos alunos: um será o 

boi e o outro o pai Francisco, e cada um poderá brincar com as frases de movimento 

exploradas (três passos a frente, erguer o braço e a mão, três passos para trás, um giro), 

alternadamente. 

A partir desse vocabulário de movimentos, a dupla poderá explorar outros gestos 

e novas ações, nos níveis baixo, médio e alto. Por exemplo: andar para frente no nível 

médio, voltar para trás pertinho do chão, dar um giro apoiado no quadril. O importante é 

manter o diálogo entre eles. 

Em seguida, reorganize os alunos em uma grande roda e entregue para cada um 

deles uma fita vermelha de tecido ou uma tira de papel que representará a língua do boi. 

Explique para os alunos que ao receberem a fita ou tira de papel deverão pesquisar e 

executar movimentos de sua criação como se fossem o boi durante o conflito em que Pai 

Francisco tenta retirar sua língua. Quais possibilidades de movimentos podem ser 

desenvolvidos com a utilização da fita? Cada um deve dançar sua improvisação 
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explorando o espaço interno da roda com deslocamentos e giros, nos níveis baixo, médio, 

alto. 

Sugerimos utilizar uma das faixas do CD “Toadas de Bumba-meu-Boi”, ou, uma 

música instrumental identificada com esse universo sonoro, fruto de sua pesquisa 

pessoal.  

Professor quando você perceber que todos os alunos finalizaram sua 

performance, posicione-se no centro da roda e continue contando a história, ao mesmo 

tempo vá retirando as fitas/línguas das mãos dos alunos e proponha que quem tiver sua 

“língua” arrancada caia ao chão: 

”Até que, depois de algum tempo Francisco conseguiu arrancar uma parte 

da língua. O boi, coitado, caiu no chão”. 

 Ao final todos deverão cair no chão. 

 

Roda final: 

Professor converse com seus alunos sobre todas as ações corporais 

desenvolvidas nesta proposta. Pergunte a eles: O que mudou em seu corpo? O que mais 

gostaram de fazer? O que sentiram durante a apresentação de sua improvisação? 

Exploraram diferentes níveis? Utilizaram vários espaços?   

Dispostos em círculo e sentados, distribua folhas de sulfite, giz de cera e outros 

materiais. Peça para os alunos registrarem por meio de um desenho como foi sua 

movimentação com a fita, quais os movimentos realizados (giros, saltos, rolamentos, etc.) 

e como sua fita moveu-se no espaço. O desenho do aluno pode conter vários 

movimentos, tanto da fita quanto do corpo. Os desenhos deverão ser guardados na “caixa 

de memórias” lembrando que poderão ser utilizados para recuperar o percurso de estudo 

e criação dos movimentos.  

 

Proposição 6 
 

Professor, para essa proposição é importante que você relembre ou pesquise 

sobre a ciranda e seus modos de “cirandar”. Dançar uma ciranda pode ser muito simples; 

basta lembrar dos passos em deslocamento para um lado (direito ou esquerdo) que 

utilizamos para brincar de “ciranda cirandinha”. Mas, se desejar, pode ir além, ampliando 

seu repertório através de consultas de vídeos na internet sobre as cirandas dançadas em 

nosso país.  

 

Roda inicial  

Relembre a história com os alunos e continue contando:  

Francisco levou a língua do boi para Catirina que fez um ensopado com 

batatas e comeu tudinho! Enquanto ainda lambia os beiços escutou uma 

gritaria que vinha lá do pasto. 
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Professor, peça para os alunos sentarem e ensine a canção Boi Bumbá de 

Waldemar Henrique; caso você não conheça, facilmente conseguirá acessar através de 

pesquisa na internet. Você poderá distribuir a letra da música previamente impressa. 

Depois cante algumas vezes com eles. 

 

Boi-bumbá – domínio público  

(Waldemar Henrique) 

 

Ele não sabe que seu dia é hoje 

Ele não sabe que seu dia é hoje 

Ele não sabe que seu dia é hoje 

Ele não sabe que seu dia é hoje 

 

O céu forrado de veludo azul-marinho 

Venho ver devagarinho 

Onde o Boi ia dançar 

Ele pediu pra não fazer muito ruído 

Que o Santinho distraído 

Foi dormir sem celebrar 

 

E vem de longe o eco surdo do bumbá 

Sambando 

A noite inteira encurralado 

Batucando 

E vem de longe o eco surdo do bumbá 

Sambando 

A noite inteira encurralado  

Batucando 

 

Bumba meu Pai do Campo 

Bumba meu boi bumbá 

 

A Estrela Dalva lá no céu já vem surgindo 

Para ouvir galo cantar 

Na minha rua resta cinza da fogueira 

Que passou a noite inteira 

Fagulhando para o ar 

 

E vem de longe o eco surdo do bumbá 

Sambando 

A noite inteira encurralado  
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Batucando 

 

Bumba meu Pai do Campo 

Bumba meu boi bumbá  

 

Aquecimento 

 

Este aquecimento é uma variante do caminhando.  

Você deverá distribuir aos alunos, as fitas vermelhas que representam a língua do 

boi, utilizadas na proposição anterior. Ao seu sinal os alunos deverão caminhar pela sala 

aleatoriamente ocupando os espaços vazios fazendo movimentos diversos com a fita em 

uma das mãos.  

Sugira que girem o braço com movimentos circulares, ora com o braço direito, ora 

com o braço esquerdo, de frente para trás e vice versa. Executando tais movimentos 

podem desenhar com a fita em movimento, a figura do número 8:  

1) De pé, explorando a dimensão da altura, para cima e para baixo;  

2) Desenhando um “8” deitado como no símbolo do infinito, à frente do próprio 

corpo; explorando o movimento no lado direito e no lado esquerdo, desenhando 

na dimensão da largura;  

3) Desenhando um “8” deitado ao lado do corpo, explorando a dimensão da 

profundidade, à frente e atrás do próprio corpo com os gestos.  

4) Em seguida realizam os desenhos do “8” ou mesmo de círculos, girando no alto 

da cabeça como se fosse o movimento de “laçar o boi”.  

 

Proponha ainda que acompanhem (sigam) com o olhar os próprios gestos com as 

fitas. Isso poderá oferecer maior plasticidade e sentido ao movimento, tornando-o mais 

poético. 

Ainda andando, com o braço esticado para frente e segurando a fita, os alunos 

deverão movimentar-se flexionando os joelhos e levando a fita ao solo (nível baixo) em 

seguida estendendo os joelhos, erguendo a fita acima da cabeça (nível alto). 

 

 

Desenvolvimento 

Após o aquecimento, você deverá solicitar que os alunos formem um círculo, com 

a fita nas mãos. 

Ao som da música “Boi Bumbá” que aprenderam a cantar na roda de conversa 

eles deverão girar para a direita e para a esquerda com passos de ciranda, 
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complementando os movimentos seguindo a letra da música, fazendo um grande 

“ensopado”: como se todos estivessem ao redor de uma grande panela, circular, onde as 

borbulhas da água quente criam movimentos. 

 

O céu forrado de veludo azul-marinho 

Venho ver devagarinho 

Onde o Boi ia dançar... 

 Segurando a fita o movimento poderá ser com os braços 

elevados.  

A Estrela Dalva lá no céu já vem surgindo 

Para ouvir galo cantar 

 Descer os braços no nível baixo e ir elevando os mesmos 

até o nível alto. 

 

Na minha rua resta cinza da fogueira 

Que passou a noite inteira 

Fagulhando para o ar 

 Fechar a roda, mãos no nível baixo novamente, e ir 

elevando para o nível alto imitando as fagulhas. 

 

Para um bom aproveitamento dessa proposição é importante que você professor 

observe como os alunos desenvolvem vocabulários gestuais e de movimentos desde o 

aquecimento. Você pode solicitar ainda no período de preparação que eles registrem, 

repetindo mais vezes, aqueles movimentos que descobriram e gostaram. E, você também 

deve auxiliá-los nesse resgate, ao sugerir propostas a partir de suas observações. Esse é 

um momento de criação e composição coletiva importante e valioso.  

 

Roda final 

Pergunte aos alunos se os movimentos que fizeram com as fitas foram 

associados a alguma lembrança, e se a resposta for positiva compartilhe-a com a classe. 

Os movimentos que fizemos lembram as ações que utilizamos para o preparo de um 

ensopado? Em quais momentos? O que será que aconteceu com o boi depois que sua 

língua foi retirada?  

Professor, anote o que seus alunos imaginaram, tendo isso como forma de 

registro desta proposição. Lembre-se de salientar que essa movimentação que vem 

sendo experimentada, pesquisada, criada é uma dança: a dança que eles estão criando a 

partir da história e do folguedo do boi. 
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Proposição 7 

 

Roda inicial 

Professor , relembre com seus alunos o que eles acharam que aconteceu com o 

boi quando o Pai Francisco retirou a língua para Catirina. Explique que hoje a atividade 

será conhecer a história completa a partir da leitura de duas publicações diferentes.   

 

Desenvolvimento 

Com os alunos sentados em círculo, você deverá fazer uma leitura dos seguintes 

livros que fazem parte do Acervo do Programa Ler e Escrever: 

 Bumba-meu-boi – Stela Barbieri e Fernando Vilela – Editora Girafinha – Caixa C – 3º 

ano; 

 Bumba meu boi bumbá – Roger Mello – Editora Agir – Caixa C – 2º ano. 

Não se esqueça de mostrar as ilustrações dos dois livros lidos e explorar com os alunos a 

leitura das imagens apresentadas. 

 

Roda final 

O assunto dessa roda de conversa será as duas histórias que os alunos conheceram. 

Estimule a conversa sobre as diferenças entre as duas histórias. Anote as opiniões de seus 

alunos, pois elas serão valiosas quanto a identificação e leitura de movimentos das 

personagens e dos diferentes momentos da história, o que poderá servir de apoio à 

continuidade das proposições. O que há de diferente nas histórias? Existem diferenças entre 

personagens e situações? Qual final para essa história que vocês mais gostaram? Vamos 

escolher uma delas?  

Elenque com os alunos os personagens da história escolhida.  

Solicite que os alunos desenhem o final da história escolhida como registro desta 

proposição e guarde na “caixa de memórias”. 

 

Proposição 8 

 

Roda inicial 

A partir da história escolhida na aula anterior, você deverá relacionar com seus 

alunos quais movimentos do boi a história escolhida sugere, listando o mesmo na lousa 

ou escrevendo em uma cartolina. Por exemplo, entre as ações de movimento podem 

estar: cambalear, estremecer, suspirar, girar, agitar pernas e braços, levantar e abaixar a 

cabeça, ou outros que representem a agonia do boi.  

É importante relembrar aos alunos dos próprios movimentos que foram 

pesquisados ao longo das proposições anteriores. Lembre-se que a “caixa de memórias” 

acondiciona os registros do que foi vivenciado e alguns poderão ser resgatados nesta 
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proposição, pois agora os alunos não irão atuar com mímicas das ações, mas sim dançá-

las!  

 

 

Aquecimento 

Este aquecimento é uma variante do boneco articulado. Os alunos deverão 

andar aleatoriamente ocupando os espaços vazios da sala explorando os movimentos 

elencados na roda inicial a partir das articulações. 

 

Desenvolvimento 

Professor, você deverá formar pequenos grupos com o total de alunos da sala. 

Estes deverão organizar os movimentos feitos no aquecimento formando uma sequência 

com os mesmos, de modo a dançar a “agonia” do boi. As sequencias serão apreciadas 

por todos durante a roda final. 

 

Roda final 

  Formem uma roda e apreciem as apresentações da “agonia do boi”. Solicite que após a 

apresentação de cada grupo os colegas comentem o que perceberam em seus movimentos 

(por exemplo, as ações escolhidas, a maneira de ligar os movimentos, os níveis do espaço em 

que acontecem) e o que mais apreciaram em cada apresentação.  

 

Proposição 9 
 

A partir das histórias lidas, você poderá exibir vídeos que apresentam como é a dança 

do Boi, suas características, músicas, figurinos, passos da dança. Se possível leve seus alunos 

a sala de informática e apresente os vídeos sugeridos na bibliografia, como por exemplo, a 

apresentação do Grupo Balagandança. Um dos vídeos é um documentário que nos mostra 

como se dança o boi no Estado do Maranhão, outro mostra como se dança o boi em Santa 

Catarina.  

Um terceiro vídeo é um fragmento de um espetáculo de dança contemporânea para 

crianças onde eles recriam o folguedo, ou seja, um processo semelhante ao que você 

professor vem trabalhando com seus alunos. 

 

Roda inicial 

Professor, conte aos seus alunos que o boi é dançado de várias formas em diversos 

Estados brasileiros, como por exemplo, o Boi-Bumbá, no Maranhão e o Boi de Mamão em 

Santa Catarina. Embora o enredo seja o mesmo,  a morte e a ressurreição do boi, os 

personagens são diferentes.  Entre as figuras que fazem parte do boi-de-mamão aparece uma 

espécie de bicho papão que engole tudo que encontra pela frente.  
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A apreciação de vídeos que nos mostram como o Boi é dançado no Maranhão, em 

Santa Catarina e um como grupos de dança que reinterpretaram o Bumba meu Boi.vai ajudar 

no entendimento e ampliar o repertório de seus alunos. 

 

 

Desenvolvimento 

Organize a turma para a exibição dos vídeos de danças brasileiras ou leve-os para a sala de 

informática e realize a busca na internet. Com certeza você encontrará vários exemplos que 

poderão ser apreciados por seus alunos.  

 

Roda final 

 

Professor, converse com seus alunos sobre o que eles consideram interessante nesses 

vídeos e o que podem relacionar com as histórias que leram e ouviram. Sugira às crianças que 

comentem sobre os momentos de ação, de movimento dançante relacionando aos gestos e 

movimentos que vêm sendo trabalhados nas aulas. 

Comente que assim como a fala, o “sotaque” da dança do boi é diferente no Maranhão 

e em Santa Catarina. Converse com eles sobre a proposta de dar continuidade às aulas, 

compondo uma dança da história do Boi, criando o próprio “sotaque” do grupo para o Boi. 

Chamaremos de “sotaque dançante” a expressão poética de cada criança enquanto dança o 

Boi. 

 

Proposição 10 
 

Professor, vamos abrir a “caixa de memórias” que contém o percurso do que foi 

vivenciado durante o desenvolvimento das proposições. Para esse encontro é importante uma 

preparação prévia: observar os registros procurando relembrar as criações dos alunos, 

favorecendo a etapa de desenvolvimento desta proposição. Além disso, todos os materiais que 

foram utilizados até o momento, devem estar disponíveis. 

 

Roda inicial 

Professor, nesta roda convide seus alunos para um breve levantamento sobre o que se 

lembram de ter trabalhado nas aulas anteriores. A conversa deve ser breve, pois nesta 

proposição a ideia é dançar a história.   

 

Aquecimento: caminhando (Professor, escolha uma das variações já 

experimentadas pelos alunos nas proposições anteriores) 

 

Desenvolvimento 
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Professor, após ter realizado a breve conversa sobre o que já foi vivenciado neste 

momento faça a retomada do percurso das proposições relembrando com mais detalhes as 

pequenas danças realizadas (células coreográficas). Assim, é fundamental que você ofereça 

instruções claras relativas a exploração dos movimentos, conforme indicado na sequência 

abaixo. 

a) Utilização do barangandão:  

- movimentos sinuosos pelo espaço;  

- uso dos níveis alto, médio e baixo para os deslocamentos;  

- possibilidade de diálogos em duplas;  

- barangandão humano em grupos, 

 

b) Desafio feito com o “intruso misterioso”: 

- sequência de passos e deslocamentos (três para frente, dois para trás), com 

giros, explorando níveis, em direção ao boi; 

 

c) Conflito: retirada da língua do boi: 

- sequência de passos e deslocamentos (três para frente, dois para trás), com 

giros, explorando níveis, em duplas ou em direção ao boi; 

- exploração de movimentos com a fita/língua, desenhando círculos e “oitos” 

nas diferentes dimensões do espaço; 

 

d) Ciranda do ensopado: 

- em círculo, exploração de deslocamento do grupo no ritmo de uma ciranda, 

cada um com uma fita/língua nas mãos;  

- mantendo o círculo, procurar deslocar o grupo em diferentes direções (direita, 

esquerda, centro e periferia) 

 

e) Movimentos da agonia do boi: 

- resgatar as ações experimentadas, como por exemplo, cambalear, 

estremecer, suspirar, girar, agitar pernas e braços, levantar e abaixar a cabeça; 

 

f) Roda final com o Boi:  

- criação (retomar os movimentos já experimentados).  

 

Professor, esta sequência (descrita nos itens a, b, c, d, e, f) será o corpo da última 

proposição: o cortejo do Boi.  

Lembre-se: esse será um cortejo que envolve as criações dos alunos; conforme foi 

visto com o grupo Balangandança (na sessão de vídeos, na proposição 9), trata-se de uma 

recriação a partir de um folguedo popular e não uma encenação tradicional como foi visto no 

vídeo do Boi do Maranhão. 
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Roda final 

Vocês sentiram dificuldades em executar novamente os movimentos? Conseguem 

perceber por meio da dança a sequência de uma história? 

OBS: Possivelmente, o resgate do trabalho desenvolvido nesta proposição necessitará de mais 

um encontro para ser concluído. 

 

Proposição 11 
 

Roda inicial 

 

Agora que relembramos no encontro anterior a história do boi, vamos relembrar os 

personagens dessa história? Qual personagem vocês gostariam de ser?  

Professor, caso seja necessário, você poderá sugerir que se tenha mais de um aluno 

representando um mesmo personagem - por exemplo, várias Catirinas - de modo que todos os 

alunos possam participar representando os personagens de sua escolha. 

 

Aquecimento: A partir desse encontro é importante que você recupere e proponha os 

aquecimentos com que o grupo mais se identificou, levando em conta o foco dessa proposição. 

 

Desenvolvimento 

Atribua aos alunos os personagens da história do boi salientando que os demais 

deverão ser os brincantes deste folguedo. Explique que além de significar uma pessoa que 

brinca, o termo brincante adquire em nossa cultura um papel especial: quando utilizado, refere-

se a pessoa ou ao artista popular que participa de uma festa folclórica ou popular, como por 

exemplo, o bumba-meu-boi. 

 

Organize junto aos alunos a sequência das células coreográficas trabalhadas na 

proposição 10.  

Vamos vivenciar novamente esta sequência, procurando um refinamento em cada 

movimento de forma que cada momento tenha um colorido próprio. Repetir pode ser uma 

maneira de estudar e aprimorar algo importante para que os alunos tenham uma apropriação 

da composição dançando-a com personalidade e intenção: “sotaque dançante”. 

 

Roda final 

Professor, converse com o grupo avaliando todo o processo coreográfico. Você pode ir 

escrevendo em uma folha de papel A2 ou cartolina, ou mesmo em papel sulfite, cada momento 

da dança, de forma que possam nomear a célula coreográfica (por exemplo, “Agonia do Boi”) e 

registrar os movimentos que a caracterizam. Comente que essa forma de registro escrito 

auxilia na organização do roteiro coreográfico. Observe como os alunos abordam as descrições 

do movimento, se estão cientes de suas qualidades e detecte com eles quais aspectos podem 
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ser ainda aprimorados: o uso do espaço, o tempo do movimento, a atenção e organização 

entre os colegas, entre outros aspectos que você possa também ter identificado, a priori. 

Guarde esse importante registro na “caixa de memórias”. 

 

Proposição 12 

 

Roda inicial 

Professor, solicite aos alunos que se sentem em círculo e ensine a canção Boi Bumbá 

de Luiz Gonzaga. Você poderá distribuir a letra da música previamente impressa. Depois cante 

algumas vezes com eles. Essa música será utilizada para a execução de toda sequência de 

movimentos. 

 

Boi Bumbá  

Luiz Gonzaga 

Êi boi, êi boi 

Ê boi de mangangá} bis 

Quem não tem chuculatêra 

Não toma café nem chá 

Não toma café nem chá} bis 

 (...) 

 

Aquecimento: Recupere e proponha os aquecimentos que mais mobilizaram o grupo, 

levando em conta o foco dessa proposição: executar a dança cantando a música. 

 

Desenvolvimento 

Professor, proponha aos alunos a execução da sequência coreográfica que vem sendo 

estudada, apoiando-se no roteiro elaborado anteriormente , com os personagens já 

previamente definidos pelos alunos, utilizando agora a música que cantaram na roda inicial 

afim de que esta seja a base rítmica para os movimentos.  

 

Roda final 

Nessa etapa os alunos já deverão estar mais apropriados da dança criada a partir da 

história do bumba-meu-boi. A nova etapa será compor os figurinos para cada um dos 

personagens da história e dos demais brincantes deste folguedo. Informe aos alunos sobre a 

importância dessa caracterização nas manifestações populares e, da mesma forma, como os 

figurinos são importantes elementos na dança cênica, ou seja, para aquela que é apresentada 

como espetáculo. Se possível, seria muito interessante mostrar algumas imagens que você 

pode coletar em livros ou na internet que ilustrem exemplos de espetáculos de dança 

contemporânea, dança moderna, dança clássica, assim como, de danças populares brasileiras 

ou, de danças de outras etnias. De que maneira um figurino pode influenciar na dança? Essa 
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pergunta pode servir como preparação para os demais tópicos da roda de conversa. O figurino 

pode ser importante em seus aspectos visuais (cor, forma, tamanho) caracterizando uma 

época, uma cultura, ou mesmo, um movimento artístico (por exemplo, os figurinos desenhados 

por Picasso no espetáculo “Parade”), ou também, o desejo de um coreógrafo de apenas 

valorizar a presença e visualização do corpo em movimento. O figurino também é importante 

em seus aspectos materiais; é fundamental que ele não comprometa os movimentos, por isso, 

em geral eles são criados levando em conta a composição coreográfica.  

Converse então sobre o que poderiam criar para a dança que irão apresentar? Quais 

trajes? Serão parecidos com aqueles que virão na manifestação popular? Ou, poderiam ser 

trajes mais atuais, que representem de alguma forma o cotidiano dos próprios alunos? E, como 

seria o boi? Quais materiais poderiam utilizar para montar o corpo e a cabeça do boi?  

Para o próximo encontro, é fundamental a organização dos materiais que serão 

utilizados para confecção do boi e dos acessórios que os personagens e os brincantes usarão. 

 Para o boi, você poderá utilizar: vários bambolês ou uma caixa de papelão bem grande 

e alguns metros de chita , TNT colorido, ou mesmo um tecido preto que poderá ser bordado ou 

receber aplicações, tesouras e folhas de papel crepom coloridas. A quantidade de material 

dependerá do número de alunos. 

Em função da conversa caberá a você professor (a), organizar uma lista de materiais e 

distribuir tarefas entre os componentes da turma. Solicite aos alunos que tragam, se possível, 

para a próxima aula, os elementos (roupas, chapéus, retalhos de tecidos, fitas) que contribuirão 

para a elaboração do figurino dos seus personagens, bem como do boi. . 

 

Proposição 13 
 
 Professor: as proposições 13 e 14 estão destinadas à confecção dos elementos 

cênicos e dos figurinos da dança do Bumba-meu-boi. Conforme consta nas expectativas de 

aprendizagem, a dança além do movimento, precisar ser estudada em suas relações com 

outras linguagens visuais e sonoras, que figuram tanto em espetáculos cênicos (teatrais) como 

nas manifestações populares. Essas linguagens dizem respeito, respectivamente, aos 

elementos cênicos (cenário, figurino, adereços) e trilha sonora (música, sons, cantos). 

 O estudo de um folguedo popular como o Bumba-meu-boi chama atenção para essa 

grande interlocução entre as linguagens. Inclusive, nesse caso, até o teatro poderia ser 

convocado já que o essa verdadeira  saga do boi tem momentos de forte dramatização. Mas, 

optamos aqui em focar a dança em seus diálogos com a visualidade e a musicalidade.  

Quanto às ideias que oferecemos nessa e na próxima proposição, tratam-se de 

sugestões. Caso tenha surgido uma outra proposta quanto à concepção do boi e dos figurinos, 

em coerência com o encaminhamento do processo de criação da dança, siga sua pesquisa 

com os alunos. 
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Roda inicial 

Professor (a) converse com seus alunos sobre a divisão de tarefas para montagem dos 

figurinos e adereços. Troquem ideias sobre como aproveitar os materiais que trouxeram e o 

que cada grupo terá como responsabilidade. Ajude-os na organização dos grupos e oriente o 

trabalho que terá início em seguida.   

 

Desenvolvimento 

  Distribua para cada grupo algumas folhas de papel crepom ou fitas e tesouras em 

quantidade suficiente. Oriente-os a recortarem o papel em tiras. Reserve.  

Enquanto isso, juntamente com um grupo de alunos, abra os bambolês e costure ou 

cole o tecido sobre eles. (Ou sobre uma grande caixa de papelão.) Será o corpo de um grande 

boi, onde os alunos deverão “entrar”. A seguir, estique o tecido colado nos bambolês e oriente 

os alunos a colarem as tiras coloridas de crepom no barrado, dos dois lados. A cabeça do boi 

poderá ser representada por um aluno que irá à frente do “corpo” e confeccionada de chita (ou 

TNT). 

 

Roda final 

Professor, relembre com os alunos dos vídeos que assistiram sobre as manifestações 

do boi no Maranhão. É importante salientar que para a produção e realização do folguedo os 

participantes cantam, dançam, tocam instrumentos, confeccionam figurinos e adereços, entre 

tantas outras tarefas. Cada um tem seu talento especial, mas é um grande trabalho coletivo.  

Nos espetáculos de dança, em geral existe a figura do cenógrafo que confecciona os 

elementos cênicos e o figurinista que cria os figurinos, mas, muitos artistas da dança gostam de 

participar diretamente dessa produção. É um importante aprendizado na arte da dança 

conhecer sobre as vestimentas, sobre os elementos da cena, assim como, sobre a música e 

sobre a iluminação.  

 então aos seus alunos como foi a experiência de confeccionar o boi? E, como ele 

ficou? Gostaram da produção? O que precisa ser melhorado para ser manipulado em 

movimento ou para estar em destaque na dança? 

Na próxima aula propicie a continuidade ao preparo do figurino do boi. 

 

Proposição 14 
 

Professor, se você estiver seguindo nossas sugestões quanto à concepção dos 

figurinos e adereços, para os alunos que serão os brincantes utilize: vários chapéus, papel 

crepom de todas as cores ou fitas de tecido coloridas, papel cartão, tesoura, cola e 

grampeador. 
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Roda inicial 

Vamos retomar a confecção dos nossos adereços e figurinos? Possivelmente, um 

plano de trabalho já estava pensado, considerando as rodas de conversa (proposições 12 e 13) 

dos encontros anteriores. Mas, resgate alguns aspectos sobre o chapéu com fitas coloridas 

utilizados por brincantes do Bumba-meu-boi; o movimento do corpo dos dançarinos se expande 

na dança das fitas, projetando-o ainda mais no espaço. Essa será uma ideia a perseguir com a 

criação desse adereço.  

 

Desenvolvimento 

Sugerimos confeccionar o chapéu de dobradura (jornal, papel kraft ou sulfite grande) 

ou utilizar um chapéu de palha, empregando o material relacionado acima. Fixe no chapéu, 

várias tiras coloridas de papel crepom ou fitas de tecido de 8 cm de largura e 40 cm de 

comprimento. (aproximadamente 20 a 30 tiras por aluno). 

Quando todos estiverem prontos proponha aos alunos que vistam os chapéus e 

experimentem o dançar como brincantes. É importante que aconteça um revezamento de 

forma que todos passem pela experiência de dançar e observar. Para esse momento, 

disponibilize a música que integra a trilha da dança: Boi Bumbá, de Luiz Gonzaga.  

 

Roda final 

Professor, pergunte aos seus alunos como foi a experiência de dançar com o chapéu? 

E, no momento de assistir a dança, o que observaram de mudanças quando se usa o chapéu? 

Gostaram da produção? Ainda será necessário algum acabamento? Proponha uma maneira de 

guardar os materiais de forma que não sejam danificados pois serão utilizados nos encontros 

finais. 

 

Proposição 15 
 

Roda inicial 

Converse com os alunos sobre a proposta de apresentar na escola (para uma ou mais 

turmas) o resultado de todo o processo de estudo e criação da dança, incluindo-se também, os 

figurinos e adereços. Ao invés de utilizar um palco a proposta é apresentar a dança na forma 

de um cortejo, Para isso, será necessário escolher alguns espaços por onde esse cortejo irá 

passar na escola. Se possível, faça uma “excursão” pela escola para essa definição ser algo 

conversado entre todos. Sugira que observem o piso, a amplitude, aspectos acústicos, e 

possibilidade de localização do público nos espaços a serem percorridos.      

 

Aquecimento: Recupere e proponha os aquecimentos que mais mobilizaram o grupo, 

levando em conta o foco dessa proposição, a saber: viabilizar um resgate e o ensaio da dança, 

com todos os demais componentes: figurinos, adereços, trilha sonora e se possível, no próprio 

percurso escolhido. 
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Desenvolvimento 

Primeiramente, na sala ou em um espaço suficientemente amplo para o ensaio da 

dança, com o figurino e adereços vestidos, com o boi, coloque novamente a música “Boi 

Bumbá” cantada por Luiz Gonzaga e oriente os alunos dançar a sequência criada a partir da 

história do Boi, fazendo os últimos ajustes da movimentação: duração de cada momento, 

passagens de uma célula coreográfica para outra, deslocamentos espaciais, concentração e 

escuta a todos os acontecimentos (movimentos pessoais, dos colegas, no espaço, com a 

música). O importante é que os alunos experimentem a sensação de dançar a história do boi 

realizando os movimentos de maneira colaborativa. 

Lembre-se de que as células coreográficas foram estudadas e dançadas por todos, 

sempre em conjunto e existe um roteiro organizado para todos lembrarem da ordem de um 

para outro momento. Agora é o momento de fazer algumas escolhas quanto a passagem entre 

esses diferentes momentos, considerando onde o cortejo será apresentado. E o boi? Quem 

poderá ficar responsável em “dançar” com ele e desloca-lo ao longo do cortejo? Pode ser 

interessante que essa tarefa seja realizada em forma de revezamento. 

 

Roda final 

Converse com as crianças sobre como estão sentindo a experiência de criar e dançar 

juntos. Se você puder, grave esses depoimentos para ouvi-los (inclusive, trechos podem ser 

selecionados para serem ouvidos com os próprios alunos) no último encontro e aproveitá-los no 

processo de avaliação. Não se esqueça de colocar esses registros na “caixa de memórias”.  

 

Proposição 16 
 

Professor, é importante que um espaço adequado tenha sido escolhido e preparado 

para o desenvolvimento do cortejo, que será realizado seguindo a sequência das células 

coreográficas sugeridas e trabalhadas nas proposições 10, 11 e 12 e ensaiada no encontro 

anterior.  

É importante registrar que esta última proposição deverá ser planejada de acordo com 

os espaços disponíveis na sua escola, combinados previamente com a equipe gestora. O foco 

desta proposição é o desenvolvimento sociocultural e estético. 

 

Roda inicial 

Inicie relembrando que hoje é um importante momento de compartilhar com os colegas 

de outras turmas e que eles farão o papel de “protagonistas” nessa dança. Fale sobre a 

importância da plateia numa apresentação artística. Eles terão a comunidade escolar como 

plateia.  
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Aquecimento: Recupere e proponha os aquecimentos que mais mobilizaram o grupo, 

levando em conta o foco dessa proposição: a concentração e a integração do próprio corpo, em 

movimento com os colegas, no espaço. 

 

Desenvolvimento 

 

Com os alunos devidamente caracterizados, vocês deverão sair da sala de aula 

percorrendo os ambientes previamente selecionados para o cortejo com as sequências 

coreográficas desenvolvidas.  

 

Roda final 

 

Após a apresentação do cortejo, organize os alunos e solicite que a “plateia” fale sobre 

a apresentação. A seguir, solicite que o grupo que se apresentou fale sobre o processo de 

criação (a história, o estudo e a criação dos movimentos, a criação dos figurinos e adereços, o 

conhecimento das músicas associadas a esse folguedo, a construção do roteiro organizador da 

sequência das células coreográficas, a experiência do próprio ato de dançar para o público) e 

sobre os comentários dos colegas. 

Seria muito importante se você professor ainda conseguisse encontrar seus alunos 

para aprofundar essa avaliação, resgatando com eles todo o percurso de ensino-aprendizado a 

partir da abertura da “caixa de memórias”. Com certeza, esse material permitirá a você 

sistematizar e avaliar o caminho percorrido, para novas experiências. 

 

Avaliação  

Avalie se durante o processo você observou se seu aluno: 

 Apropria-se de elementos da linguagem no corpo, aprofundando os estudos de 

movimento com ênfase nas relações espaciais e rítmicas nos processos de estudar, 

apreciar e compor danças; 

 Estuda o Bumba meu boi como matriz para criação/composição de danças autorais e 

de grupos; 

 Apropria-se de informações sobre as danças populares brasileiras como fonte de 

pesquisa e criação de outros artistas da dança cênica atual; 

 Apropria-se de conhecimentos de outras linguagens. – visuais e sonoras – que 

dialogam com a dança: figurinos, cenário, iluminação, trilha sonora. 
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CD para as atividades  
 

Toadas de Bumba meu boi. Grupo Cupuaçu. Produção: Benjamim Taubkin. Coprodução: Tião 

Carvalho. Assistente de produção: Andrea Costa. Gravação e masterização: por André 

Magalhães no Estúdio Zabumba. Mixagem: Benjamim Taubkin e André Magalhães. Design 

gráfico: Gislaine Ribeiro. Fotos: Cristian Knack e Christiane Ceneviva. São Paulo: Núcleo 

Contemporâneo, 2000. 

 

Sites para pesquisa 
 
Vídeos 
 
http://www.youtube.com/watch?v=t_cziTYeoLY&list=PL396F5D4D701B8396 - Danças 

Brasileiras - Bumba-meu-boi (1 de 2) 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=9dlSVHZtQ_A&list=PL396F5D4D701B8396  - Danças 

Brasileiras - Bumba-meu-boi (2 de 2) 

http://balangandanca.wordpress.com/sobre-este-blog/    - “Entranças – Descobrindo e 

redescobrindo o Brasil” – fragmento. 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=t_cziTYeoLY&list=PL396F5D4D701B8396
http://www.youtube.com/watch?v=9dlSVHZtQ_A&list=PL396F5D4D701B8396
http://balangandanca.wordpress.com/sobre-este-blog/
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MÚSICA 

                                                                                                                   
Thiago Abdalla

5
 

 
O material didático-pedagógico musical aqui oferecido apresenta as expectativas e prevê 

situações de aprendizagem para o desenvolvimento de habilidades relacionadas, 

prioritariamente, ao uso da voz e do corpo como instrumentos musicais. Incluímos, também, 

situações com foco na apreciação musical e na utilização de instrumentos musicais de 

pequena percussão (tambor, caxixi, reco-reco, triângulo, chocalho etc). No decorrer deste texto, 

refletimos sobre a Música, seus parâmetros e sua função na sociedade. 

 

Diversos povos desenvolveram práticas musicais que são autênticas e representam sua 

própria cultura. Como um primeiro exemplo, conhecemos a forma “cantiga de ninar”, na qual 

adultos envolvem bebês cantando com “carinho sonoro”. Esta forma de canção existe em 

diferentes partes do mundo e está permeada de elementos que nos ajudam a identificar a 

cultura de cada região, tanto por características musicais quanto pela letra da canção. Em um 

segundo exemplo, sabemos que existem canções praticadas durante rituais de natureza 

diversa – casamentos, funerais, celebrações em dias específicos etc. – que, em muitas regiões 

do mundo, são entoadas pelas pessoas da própria comunidade. Verificamos nestes exemplos, 

músicas que não são, exclusivamente, executadas por profissionais. Este repertório faz parte 

da tradição musical de cada povo. 

 

E também, sabemos que a Música é uma das linguagens da arte e, deste modo, pode 

demandar conhecimento teórico e técnico específico. Muitos anos de prática e estudo são 

necessários para o desenvolvimento de conhecimento e habilidades em nível profissional. 

Neste caso, são pessoas que optam por dedicar suas vidas, aperfeiçoando-se constantemente, 

em busca do desenvolvimento técnico e expressivo. Essa especialização pode ocorrer tanto 

em relação às carreiras quanto aos gêneros. Nesse sentido, as carreiras mais comuns em 

música são: compositor, instrumentista (pianista, violonista, flautista...), cantor, regente, 

professor e musicólogo; cada qual com sua especificidade. E além do gênero de música 

tradicional supracitado, existe a música popular e a música clássica, que também pode ser 

denominada de “erudita” ou “de concerto” (MOLINA, 2010). 

 

Assim como as carreiras, cada gênero possui suas características e seus estilos e 

períodos próprios. No entanto os músicos transitam entre estes gêneros e engendrando uma 

troca de experiências enriquecedora e criativa. Por exemplo, um renomado compositor (erudito) 

brasileiro, Heitor Villa-Lobos, inspirou-se na música popular para suas composições, como é o 

caso dos Chôros ou da Suíte Popular Brasileira. E, inclusive, utilizou melodias da música 

                                                           
5
 Thiago Abdalla é bacharel e mestre em Música pela USP, professor na Tom Jobim - Escola de Música do Estado de 

São Paulo e violonista do Quarteto Quaternaglia.  
 
 



OORRIIEENNTTAAÇÇÕÕEESS  CCUURRRRIICCUULLAARREESS  EE  DDIIDDÁÁTTIICCAASS  DDEE  AARRTTEE  --  AANNOOSS  IINNIICCIIAAIISS  
 

 

84 

 

tradicional brasileira, como o Sapo Cururu, Na Mão Direita, Rosa Amarela etc. para compor 

arranjos reunidos sob o título Guia Prático. 

 

Tais canções são um pequeno recorte da diversidade cultural presente no Brasil. As 

melodias são de domínio público, ou seja, não se atribui a elas a autoria de um compositor 

específico. Nasceram da musicalidade do povo e passaram por sutis modificações no decorrer 

de gerações. Muitas vezes com diferentes versões em cada região do país. Possivelmente, 

este desenvolvimento da música tradicional ocorreu simplesmente porque as pessoas sentiam-

se felizes em cantar sozinhas e/ou em grupo. Da mesma forma, nós e nossos alunos, nos 

sentimos felizes quando trabalhamos diretamente com a música. Ou seja, a capacidade de 

cantar e expressar-se por meio da linguagem musical é intrínseca ao ser humano. 

 

No decorrer da história da música, desenvolveu-se conhecimento estético e teórico 

acerca desta produção cultural. Este arcabouço nos ajuda a compreender e aprofundar a 

nossa aprendizagem na linguagem musical. Para nós e nossos alunos, a falta deste 

conhecimento em sua amplitude, não diminui a capacidade de sentir os sons. Contudo, a 

aprendizagem em música se sustenta com a assimilação e a articulação de recortes 

importantes do conhecimento teórico com a prática criativa dos alunos. Por exemplo, se nos 

preocupamos em ensinar a escrita das figuras rítmicas, em outros momentos das aulas 

deixamos os alunos “senti-las” no próprio corpo. De que valeria saber todos os nomes das 

notas, dos acordes e das tonalidades se não conseguíssemos usá-los em uma música por nós 

composta ou interpretada?  

 

Portanto, nosso material didático apresenta conceitos e fornece ideias para um trabalho 

musical que contemple os três gêneros (tradicional, clássica e popular) e práticas elementares 

relacionadas às diferentes carreiras, sem deixar de contemplar momentos de invenção e 

criação pessoal.   

 

O QUE É MÚSICA? 
 

MÚSICA É A LINGUAGEM DOS SONS. MAS O QUE ISTO SIGNIFICA?  

 

O cotidiano é repleto de sons, inclusive nossa linguagem verbal utiliza sequências de 

sons e silêncios (consoantes, vogais e pontuações) para: explicar, descrever, exigir, 

argumentar, suplicar, entusiasmar etc. Nossa fala organiza-se por meio de palavras, que 

formam frases e textos. E estas sequências de sons (palavras) podem representar nomes 

próprios, conceitos, objetos, situações ou ações. Neste caso, os sons são imediatamente 

convertidos em linguagem verbal. Agora, imagine duas pessoas que conversam em um idioma 

que não dominamos. Não compreendemos sua comunicação verbal! Quase escutamos tal 

conversa como se fosse música: uma sequência de timbres (ao menos um diferente de cada 

pessoa), os sons das consoantes e das vogais, as entoações, inclinações para o agudo e para 
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o grave (alturas), intensidades distintas no decorrer do tempo e a velocidade com que cada 

som é emitido (durações). Poderíamos considerar este diálogo como música? Houve uma 

intenção musical por parte dos emissores dos sons? Houve uma interdependência 

musicalmente planejada dos parâmetros sonoros? O objetivo da conversa foi exclusivamente a 

comunicação verbal entre aqueles sujeitos? 

Quando trabalhamos com a linguagem dos sons, organizamos no tempo todos os 

parâmetros intrínsecos de uma música de uma forma equilibrada e transparente. Tanto o 

ouvinte quanto o executante devem perceber diversas características simultâneas dentro de 

uma mesma frase musical. Ao cantar uma música coletivamente, nossos alunos devem 

perceber a voz do professor, a sua própria e a de seus colegas, caso contrário, ritmo e afinação 

estarão definitivamente prejudicados. Ao executar com clareza e transparência, demonstramos 

a interdependência entre os parâmetros, conseguimos nos comunicar com esta linguagem dos 

sons.  

 

Em alguns casos, a música pode exprimir ideias extramusicais. Isto é facilmente 

exemplificado por meio dos hinos patrióticos. Ao escutar o Hino Nacional Brasileiro, mais do 

que uma música, este conjunto de sons expressa o nosso povo, nossas cores, nossa natureza, 

nossos cheiros, conquistas e fracassos. Raramente escutamos esse hino como uma sequência 

de alturas, durações, timbres e intensidades interdependentes entre si. O mesmo pode 

acontecer com vinhetas televisivas e, de uma maneira mais individualizada, com músicas que 

ficaram marcadas em nossas memórias. Dentre os motivos, poderíamos destacar eventos que 

presenciamos ou paixões vividas, nos quais determinada música esteve presente. 

 

De fato, o discurso musical não comunica ideias, conceitos e ações como a linguagem 

verbal. O âmbito de sua ação está associado às emoções e sentimentos. E no contexto até 

aqui apresentado, a prática musical poderia ser o equilíbrio entre esses aspectos emocionais (a 

paixão, o que move) com os aspectos racionais (o procedimento, o saber fazer e o 

compreender), como ocorre na execução de ritmos, frases, harmonias, melodias etc.  

 

PARÂMETROS DO SOM 
 

 ALTURA 
 

Entendemos que o parâmetro das alturas organiza os sons em toda a vasta gama que 

vai do grave ao agudo; do “grosso” ao “fino”. Um som pode ter alturas definidas, como o piano 

ou a flauta; ou alturas indefinidas como a maior parte dos instrumentos de percussão. 

 

Em contextos musicais, quando tocamos diversos sons de diferentes alturas, em um 

mesmo momento, obtemos um acorde: 
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Já quando conectamos estes sons, de diversas alturas, no decorrer do tempo, obtemos 

uma melodia. 

 

Ao juntar uma sequência de diferentes acordes obtemos a harmonia da música. 

 

 

 

 DURAÇÃO 
 

Como próprio nome indica, este é o parâmetro que nos auxilia a identificar o som no 

tempo. Resumidamente, podemos dizer que um som pode ser longo ou curto. Com a 

combinação entre estas diversas durações, no tempo, temos os ritmos. E há uma ciência 

bastante desenvolvida para medir o comportamento destes sons, de diferentes durações, no 

tempo. É relacionado a este parâmetro que escutamos palavras como:  

 

- Pulso: é a unidade de medida da música. Normalmente, batemos palmas ou 

caminhamos com o pulso da música. Na maior parte do repertório que fazemos com as 

crianças o pulso se mantém constante. Após a compreensão de pulso podemos desdobrar 

para: 

- Andamento: de acordo com Sadie (1994, p. 28), é a indicação de velocidade em que 

uma peça musical deve ser executada. Para isto, dispomos de toda a gama que vai do lento 

ao rápido. 

- Compasso: é a organização dos pulsos fortes e fracos de uma música em ciclos de 

igual tamanho (binário, ternário e quaternário). 

- Padrões rítmicos/ostinatos: é normal acompanhar músicas por meio destes padrões. 

Trata-se de prover um grau de variação um pouco maior para o acompanhamento musical.  

- Figuras rítmicas: Figuras rítmicas: relacionadas ao parâmetro das durações, cada 

figura rítmica representa uma relação proporcional no tempo. Por exemplo, no mesmo pulso no 

qual é tocada uma semínima é possível tocar duas colcheias ou quatro semicolcheias. E, nesse 
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mesmo contexto, precisa-se de dois pulsos para se tocar uma mínima ou quatro pulsos para 

uma semibreve, de acordo com a imagem a seguir: 

-  

-  

 

 TIMBRE 
 

De acordo com Sadie (1994, p.947), o timbre “é o termo que descreve a qualidade ou o 

“colorido” de um som; um clarinete e um oboé emitindo a mesma nota (a mesma altura, 

duração e intensidade) estarão produzindo [sons de] diferentes timbres.” Em outras palavras, 

trata-se das características qualitativas de determinado instrumento ou voz. 

 

Podemos reconhecer um instrumento musical ou a pessoa que está falando somente 

pela audição. Isto é possível, entre outros motivos, pelas características singularidades de 

timbre que cada emissor sonoro possui. Identificamos em nossos corpos uma diversidade de 

timbres a ser explorada musicalmente. Os pés que se encostam ao chão, as mãos que 

percutem as pernas e as palmas são algumas sonoridades que nossos alunos são capazes de 

produzir.  

 

 INTENSIDADE 
 

Este último parâmetro musical corresponde à relação entre sons fracos e fortes. Assim 

como os demais parâmetros, no decorrer de uma música percebemos como as diferentes 

intensidades são exploradas pelos compositores e intérpretes.  

 

O músico Murray Schafer (1991, p.71) descreveu que silêncio é um recipiente dentro do 

qual é colocado um evento musical. Por este motivo há a necessidade de preparar um 

ambiente adequado para as crianças vivenciarem todos os parâmetros da música. É a partir do 

silêncio, tanto externo quanto interno, que conseguimos apreciar e produzir música e toda a 

sua gama de intensidades. 
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Até este momento, descrevemos as partes que compõe um som (parâmetros do som). 

Qualquer som que escutamos é um composto simultâneo destes parâmetros, como por 

exemplo:  

 

1) O tic-tac do relógio é de altura (grave/agudo) indefinida, cada evento sonoro é 

bastante curto em duração e repete-se a cada segundo, o timbre é tão variado quanto os 

materiais que são utilizados na estrutura do objeto e a intensidade é bastante fraca – somente 

perceptível nos momentos mais silenciosos do dia; 

2) Um apito: é agudo, duração longa, timbre próximo a um instrumento de sopro e 

a intensidade permanece constante até a pessoa que apita parar de assoprar; 

3) Freios acionados em um carro a alta velocidade: som bastante agudo, dura o 

tempo em que o carro permanecer em movimento, o timbre é típico de situações em que há 

fricção e a intensidade permanece constante enquanto o carro estiver em movimento. 

 

A partir destes exemplos percebemos como, somente um som, é composto 

simultaneamente pelos parâmetros: Altura, Duração, Timbre e Intensidade. Se levarmos este 

conceito para a música, que possui centenas ou milhares de sons imagine até que ponto 

podemos desenvolver nossa percepção musical!  

 

E também, a música é uma linguagem da arte que acontece no decorrer do tempo, não é 

visível e nem palpável, é efêmera. Deste modo, a repetição faz-se necessária para o ouvinte 

aumentar as possibilidades de apreciação e assimilação. Por vezes, elementos se repetem, 

como por exemplo, um refrão, outras vezes repetimos integralmente a obra musical ou parte 

dela. Gostamos de escutar repetidas vezes a mesma música para assimilar o modo como seus 

sons se comportam no tempo, mesmo que não estejamos conscientes, racionalmente, destes 

elementos. A simples escuta produz um prazer no ouvinte, tornando-o mais próximo da música 

quanto mais ele a ouve. Em sala de aula, repetimos as canções com este mesmo intuito: 

possibilitar a assimilação e a fruição musical em nossos alunos. 

Cada música que escutamos imprime suas características em nosso corpo e mente. No 

decorrer da audição captamos os movimentos dos ritmos, melodias e harmonias e logo criamos 

um relevo interno desta escuta. Nossa memória compara as sensações que cada parte musical 

nos suscita e conseguimos, até mesmo, prever a movimentação que se seguirá. Neste sentido, 

o movimento sonoro produz um movimento no corpo. Ao executar uma peça musical, o 

movimento de nosso corpo (braços, mãos, dedos, pés e a voz) geram o movimento sonoro 

que, por sua vez, estimula novamente nosso corpo. De acordo com Doug Goodkin, música é o 

som em movimento e movimento é a dança dos sons (2002, p.17). 
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POSSIBILIDADES DE AQUECIMENTO 
 

 Descrevemos, a seguir, diversas possibilidades para iniciar um aquecimento por meio 

de sons vocais e de percussão corporal. Não há necessidade de explorar todas as 

possibilidades na mesma aula! Selecione aquelas sonoridades que mais se relacionarem com 

a proposição do dia.  

O repertório musical que elegemos para aulas as de música nunca se apresenta isolado 

somente em seus aspectos técnicos. Cada música tem seu ritmo, melodia, harmonia, 

intensidades e timbres, mas também tem um caráter expressivo que pretende “comunicar” um 

sentimento ou um contexto sensorial.  

 Aquecemos nossa turma para serem expressivos musicalmente quando 

contextualizamos não apenas os aspectos sociais ou históricos da peça, mas, também, os 

aspectos sensíveis. A música pode ser alegre, triste, saltitante, sonolenta, assustadora, 

heroica, romântica, fria, suave, pesada, etérea, da terra etc. Ela pode até significar algo além 

do próprio som, como é o caso da peça “Cuco no fundo Bosque”, de Camille Saint-

Saëns (1835-1921), que o clarinete simula o som do pássaro cuco. 

 

Não existe um procedimento que englobe todas as formas de despertar o interesse da 

turma. Qualquer aquecimento deste tipo depende da compreensão profunda do repertório 

associada com uma criatividade para encontrar formas de relacionar a música com aspectos da 

vida e outras áreas de conhecimento. No decorrer das situações de aprendizagem, 

descrevemos algumas possibilidades deste aquecimento. Certamente, a sua experiência 

introduzirá novos elementos.  

Apresentamos, a seguir, as três formas mais comuns de aquecimento: 

 

AQUECIMENTO 1 - PARA O CORPO 

 

 O aquecimento de despertar o corpo pretende sempre realizar um trabalho duplo: a) 

lubrificar as articulações e acordar os músculos e b) repertoriar os corpos dos alunos com as 

sonoridades que se destacam dentro de determinada situação de aprendizagem. Por exemplo, 

se precisamos utilizar sons percussão corporal, devemos definir os tipos a serem utilizados em 

cada situação. 

Se percutirmos com as mãos na perna, qual será o tamanho do movimento? Será de 

maneira alternada ou as duas mãos ao mesmo tempo? 
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Percutindo a perna com as mãos alternadas e movimento curto 

 

 

Evite percutir com movimentos grandes e fortes 

 

Movimentos do mesmo tamanho geralmente sons com maior sincronia no tempo 

 

Ao bater palmas, qual o som que tiramos de cada parte da mão? Qual será a amplitude 

do movimento? 
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Batendo palmas com a mesma distância entre as mãos de diversos alunos 

 

Som seco e grave 

 

Som aberto e estalado 

 

 Ao percutir com os pés no chão, quais articulações estão envolvidas? Deixamos os pés 

serem levados pela gravidade ou forçamos sua chegada ao chão? Quanto levantamos? Não 

há resposta correta para estas perguntas. De fato, cada movimento gera um som diferente, e 

pretendemos aquecer os corpos (e ouvidos) de nossos alunos para perceber estas sutilezas de 

som. 
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Pés percutem o chão 

 

    De maneira geral, este procedimento dá oportunidade à turma de explorar as 

sonoridades por repetição, tanto de maneira rítmica quanto com o tempo mais livre. O simples 

fato de emitir um som coloca a criança em contato com todos os parâmetros musicais (Altura, 

Duração, Timbre e Intensidade). Desta forma, se o nosso foco estiver nos parâmetros do som a 

repetição torna-se um importante exercício técnico para o desenvolvimento da percepção 

musical. 

Por exemplo: 

 Podemos ter o objetivo, durante o aquecimento, de fazer com que as crianças 

assimilem uma sequência rítmica composta por dois sons Pés (percutindo o chão) e três 

Palmas, como na sequencia rítmica abaixo: 

 OBS.: As duas linhas abaixo (Pés e Palmas) são lidas simultaneamente, da esquerda 

para a direita. Observe que, primeiro, os pés percutem o chão e, em seguida, batem-se as 

palmas. 

 

  

Podemos selecionar somente estas duas sonoridades para o aquecimento. E cada 

sequência rítmica deve ser repetida tantas vezes quanto forem necessárias para assimilação 

correta do ritmo, intensidade e do movimento adequado para realização de determinado som. 

Neste exemplo, dividimos em quatro etapas: 
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Obs.: Na partitura anterior introduzimos o sinal de pausa ou silêncio:  

  

Há uma diversidade de outros sons que podem ser produzidos pelo corpo: 

a. Utilizar somente alguns dedos de uma mão contra a palma da outra mão; 

b. Percutir as palmas contra o peito; 

c. Esfregar uma mão contra a outra produzindo um som de fricção; 

d. Estalar os dedos; 

 

AQUECIMENTO 2 – PARA A VOZ 

 

 Para o contexto de sala de aula, com melodias breves e com poucas notas, a ideia do 

aquecimento vocal é similar ao do aquecimento corporal. Despertar os timbres vocais para 

diferentes sons, aquecer as cordas vocais para emitir sons claros e com maior controle e 

treinar as articulações de diferentes consoantes.  

 O procedimento básico permanece o trabalho com imitação por eco, como: 

 

  

Possibilidades de sons: 

a. sílabas simples. Ex,: tá, tu, lu, ni etc;  

b. sílabas combinadas: Ex.: ti-ri, ta-ti, tu-ru, ta-ra-tê; 
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c. ruídos como shhh, chhh ou fhh; 

 

 

E ainda, pode-se trabalhar com a imitação de sons de: 

a. Animais; 

b. Máquinas; 

c. Instrumentos musicais; 

d. Objetos 

 

AQUECIMENTO 3 – PARA A VOZ E PARA O CORPO 

 

Professor, para este aquecimento sugerimos, primeiramente, a organização dos alunos 

em um círculo e em seguida: 

1) Peça a um aluno que emita um som, escolhido entre as categorias acima 

citadas, acompanhado de gestos e movimentos corporais, para que os demais alunos o 

repitam. Quanto menos palavras precisar usar para este procedimento, maior será a atenção 

dos alunos ao som, este é o jogo.  

2) Você poderá estabelecer uma pulsação para o som criado e também trabalhar 

com sonoridades mais livres ritmicamente. Caso opte por uma pulsação regular, observe 

abaixo um exemplo em partitura convencional: 
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3) Planeje trabalhar elementos (ritmos, melodias, acompanhamentos etc.) em 

sons do cotidiano ou da natureza.  

4) Comece a ensinar as frases musicais das canções que queira ensinar em 

pequenos trechos, improvisados por você, a serem repetidos pelas crianças.  

Obs.: As crianças assimilarão do modo que o professor cantar. Portanto, é preferível ser 

fiel aos ritmos e a afinação de cada canção! 

 O professor poderá ainda introduzir os parâmetros do som, comentar características 

vocais e maneiras de se fazer percussão corporal. Por meio desta ação, facilitará o processo 

de construção de conhecimento da linguagem musical.  

Uma enorme conquista para o professor, com relação a esta faixa etária, será promover 

o conhecimento de um vocabulário comum para falar de som. O contraste entre elementos 

musicais já é um ótimo começo! Palavras como grave e agudo, lento e rápido, comprido e 

curto, forte e fraco, podem parecer simples mas são fundamentais para o desenvolvimento 

musical e precisam ser exercitadas para a correta assimilação das crianças. 

 

AVALIAÇÃO 
 

Antes de iniciar as proposições, reflita um pouco sobre a avaliação diagnóstica. É 

importante conhecer seu aluno musicalmente. Por meio das habilidades musicais apresentadas 

nos aquecimentos, podemos identificar as características de nossos alunos, tais como: ritmo e 

afinação. 

 
CONCLUSÃO 

 

Pretendemos, com este material, compartilhar ideias para uma prática coletiva de música 

para os alunos da rede pública do Governo do Estado do Estado de São Paulo. Esperamos 

que o aluno exercite, ao escutar, cantar e tocar, o autoconhecimento de seu próprio corpo que 

produz o som em harmonia com os colegas da turma. E tudo isto em busca da música! Seus 

gêneros, formas, melodias e ritmos. Deste modo, exercemos também relações interpessoais de 

criação com esta prática. Desejamos proporcionar uma experiência artística aos alunos por 

meio dessa linguagem. 

A relação entre os seres humanos pode ser pautada por uma diversidade de 

comportamentos e sentimentos que nem sempre ocorre, mas buscamos cultivar relações 

harmoniosas na vida escolar. E, em uma relação análoga, dois ou mais sons, ao serem 

executados com suas alturas, durações, timbres e intensidades, harmonizam-se e é esta noção 

de harmonia que se faz necessária: 

 [...] em cada ser humano, principalmente nas crianças, incipientes no ato de viver, cujas 

experiências são determinantes na composição harmoniosa de pessoas capazes de considerar 

coração e cérebro interdependentes; como na música: onde vozes e instrumentos dialogam 

simultaneamente enquanto se ouvem e se respeitam... 

É por isso que as crianças e os sons devem coexistir no espaço da escola... E é por isso 

que a Música faz parte do currículo de Arte.(Cristina Ap. Zaniboni Antonelli, PCNP Ourinhos) 
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Esta introdução foi elaborada com o objetivo de oferecer subsídios teóricos e práticos 

para uma execução criativa de um repertório musical, apropriado para os anos iniciais do 

Ensino Fundamental. Destacamos nas situações de aprendizagem de cada ano proposições 

desenvolvidas a partir de canções tradicionais, jogos musicais e histórias. A sequência está 

organizada de forma a proporcionar a experimentação e a apreensão de alguns elementos 

específicos da linguagem musical por parte dos alunos. Neste sentido, todas as situações 

visam ao desenvolvimento musical por meio de diferentes relações do indivíduo com o som e 

seus parâmetros (altura, duração, timbre e intensidade). 

No decorrer deste material fornecemos ideias para o momento de preparação e de 

realização da aula. Selecionamos um repertório para uma vivência musical diversificada. 

Contudo, outras canções poderiam se adaptar a algumas das situações descritas. Neste caso, 

avalie as semelhanças e diferenças de seu repertório de jogos e canções e adapte-as aos 

procedimentos expostos! Inclusive, algumas das músicas, que nossos alunos trazem consigo, 

são preciosas e podem constar em nossas aulas . 

Destacamos que é de fundamental importância que o professor se aproprie dos 

conteúdos e procedimentos apresentados nessas proposições com a finalidade de ensiná-los 

com segurança e tranquilidade. Sendo assim, muitas colocações teóricas, partituras e 

explicações mais detalhadas, servem para a sua aproximação com a música. No entanto, caso 

o professor não se sinta preparado para “ler” as partituras, isso não impedirá o 

desenvolvimento das proposições, pois as músicas foram encaminhadas para sua escola 

gravadas em um CD. Além disso, a música na escola envolve ouvir, entender, apreciar, 

improvisar, pesquisar, conhecer, experimentar e praticar num processo longo e contínuo que 

dependerá da persistência e interesse do professor.   
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QUADRO CURRICULAR – MÚSICA 
 

Expectativa de aprendizagem 
Condições didáticas e 

indicadores para a elaboração 
de atividades 

Observar se o aluno 

Executar canções que permitam 
identificar características 
melódicas; 

Realizar um repertório de 
canções e jogos musicais que 
favoreçam a assimilação das 
propriedades melódicas em 
diversos contextos de gênero, 
ritmo, pulso, compasso e forma; 
 
Utilizar diversos meios para 
representar o desenho melódico. 
Ex.: movimento, linhas, objetos, 
pentagrama e/ou desenho; 

Entoa afinadamente as notas da 
melodia; 
 
Reconhece a duração e o 
comportamento de uma frase 
musical no tempo; 
 
Reconhece a proporção entre os 
tamanhos das frases; 

 Apreciar músicas que favoreçam 
a expressão de diferentes 
sentimentos contidos no 
repertório 
erudito, popular e tradicional; 
 
Explorar, improvisar e compor 
sequencias de sons, de acordo 
com os parâmetros sonoros 
(altura, duração, timbre e/ou 
intensidade). 
 

 
Proporcionar uma escuta atenta 
exercitando a imaginação e a 
interpretação de músicas que 
contenham características 
expressivas opostas. 
Ex.: músicas festivas/fúnebres, 
agitadas/canções de ninar, 
tenso/relaxado etc; 
 
Utilizar diversos meios para 
identificar características 
expressivas da Música; 
 
Promover a exploração, 
improvisação e composição por 
meio de histórias, imagens de 
obras de arte, poesia, 
videoclipes etc. 
 

 
É capaz de expressar em 
palavras, gestos e em diferentes 
formas de registrar aquilo que 
imagina ao 
escutar uma música; 
 
Identifica características culturais 
e/ou técnicas do estilo musical 
do repertório apreciado; 
 
Ao improvisar e compor 
estabelece uma relação 
significativa entre o som e 
palavra/ imagem/ 
história/ paisagem; 
 
Improvisa e compõe sons a partir 
de a diferentes estímulos, como: 
visuais, movimento corporais e 
poesia; 
 
Memoriza sequencias sonoras 
de sonoplastias e/ou de 
fragmentos melódicos. 
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MÚSICA - 4º ANO  
 

Situação de Aprendizagem I 

 

Expectativa de Aprendizagem 
 

 Executar canções que permitam identificar características melódicas; 

 Apreciar músicas que favoreçam a expressão de diferentes sentimentos contidos no 

repertório erudito. 

 Explorar, improvisar e compor sequencias de sons e/ou pequenos motivos rítmico-

melódicos. 

 
Conteúdo 
 
Parâmetro do som – Intensidade 
 

Professor iniciamos essa situação de aprendizagem observando e trabalhando o 

parâmetro intensidade na música.  

Quando nos expressamos por meio da fala, utilizamos uma grande variedade de 

entonações: falamos baixo, gritamos, cochichamos, enfim, utilizamos diferentes intensidades 

(volumes) e expressões. Com a música não é diferente. Tocamos um instrumento ou cantamos 

com mais ou menos intensidade dependendo da interpretação que queremos dar.  

Para indicar graficamente a interpretação, utilizamos os sinais de dinâmica para os 

vários graus de intensidade que pretendemos atingir. São muitos os sinais utilizados na 

música.  Quando desejamos executar uma música com pouca intensidade utilizamos o termo 

piano. Se a intenção é alcançar muita intensidade utilizamos o termo forte. A partir dessas 

duas referências (piano e forte) podemos estabelecer outras intensidades. 

No quadro abaixo, relacionamos os sinais de dinâmica absolutos, Eles indicam que 

todo o trecho da música deve ser executado com tal intensidade. Por meio da dinâmica 

modificamos gradualmente as intensidades de uma música. Observe que a terminologia é 

registrada em italiano, por exemplo: mezzo = meio.  

 

INTENSIDADE TERMINOLOGIA ABREVIATURA 

MUITO FORTE Fortíssimo ff 

FORTE Forte f 

MEIO FORTE Mezzo forte mf 

MEIO FRACO Mezzo piano mp 

FRACO Piano p 

BEM FRACO Pianíssimo pp 

 
 
 
Às vezes, queremos uma alteração gradual de intensidade. Para isso, existem outros sinais: 
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INTENSIDADE TERMINOLOGIA ABREVIATURA 

AUMENTO Crescendo cresc. 

DIMINUIÇÃO Decrescendo/ diminuendo decresc./ dim. 

 
 
Além das indicações verbais descritas acima, também existem os sinais de: 
crescendo: 

 
 
 
e  diminuendo 

 
 

Proposição 1 
 

Inicialmente, converse com os alunos sobre as diferentes intensidades da voz. Peça 

que lembrem de como se expressam oralmente as pessoas que fazem parte da comunidade 

escolar, como por exemplo: professores, funcionários, alunos e socialize numa roda de 

conversa sobre o que lembraram. Exemplos: quem fala alto? E baixinho? 

Organize os alunos em grupos (de quatro ou cinco alunos) e sugira um tema para cada 

grupo improvisar uma situação. Exemplo:  

 Compartilhar um segredo num “cantinho” para que outras pessoas não ouçam;  

 Torcida de um jogo de futebol; 

 Um congestionamento de carros;  

 Pessoas em uma lanchonete; 

 Som de crianças brincando; 

Após a elaboração, os grupos devem apresentar suas criações e finalizar com uma roda 

de conversa, onde discutam a variedade de intensidades utilizadas. 

Outra proposta para reconhecer e sentir as diferentes intensidades seria perguntar aos 

alunos se conhecem alguma poesia. Se alguém souber transcreva na lousa e se nenhum aluno 

souber, escolha uma do livro “Ler e Escrever: Livro de textos do aluno”. Faça uma leitura 

coletiva de forma neutra, sem expressão. Em seguida faça outra leitura coletiva como se 

estivessem falando no ouvido de alguém (sussurrando). 

Proposição 2  
 
Pergunte para os alunos se conhecem o poema “Trem de Ferro” de Manuel Bandeira. Conte a 

eles que o poema foi escrito em 1936, numa época em que o trem era um meio de transporte 

muito utilizado. 
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Em seguida, leia o poema abaixo utilizando diferentes intensidades durante a leitura (fraco, 

forte, muito fraco, muito forte). 

 

TREM DE FERRO 

Manuel Bandeira 

Café com pão 
Café com pão  
Café com pão 

Virge Maria que foi isso maquinista? 
Agora sim 

Café com pão 
Agora sim 
Voa, fumaça 
Corre, cerca 

Ai seu foguista 
Bota fogo  
Na fornalha 
Que eu preciso 
Muita força 
Muita força 
Muita força 

Manuel Bandeira foi um célebre poeta brasileiro, criador de uma das maiores obras da literatura moderna. Foi 

também cronista, crítico e historiador literário. 

Como foi um poeta além de seu tempo, Manuel Bandeira foi chamado por Mário de Andrade, de “São João 

Batista do Modernismo”, apesar de não ter participado da famosa Semana de Arte Moderna de 1922. 

Simpatizante do Movimento Modernista, participou com artigos nas revistas Antropofagia, Klaxon, A Revista , 

Terra Roxa e Lanterna Verde. 

Escreveu críticas literárias, sobre exposições de artes plásticas e musicais para jornais e revistas. Como crítico de 

arte, demonstrava especial interesse pela arquitetura colonial e barroca dos estados da Bahia, Minas Gerais e Rio 

de Janeiro. Como crítico de literatura e historiador literário, revelou-se sempre um humanista. 

Muitos de seus estudos críticos e biográficos podem ser encontrados nos volumes “Poesia e Prosa”, da Editora 

Nova Aguilar, do Rio de Janeiro. 

Em 1937, foi premiado pela Sociedade Felipe d’Oliveira pelo conjunto da obra. Em 1940, foi eleito pela 

Academia Brasileira de Letras para ocupar a Cadeira número 24. Em 1946, recebeu o prêmio pelo conjunto da 

obra, concedido pelo Instituto Brasileiro de Educação e Cultura. 

Manuel Bandeira faleceu no Rio de Janeiro, RJ, em 13 de outubro de 1968, aos 82 anos. 
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Oô... 
Menina bonita  
Do vestido verde 
Me dá tua boca 
Pra matá minha sede 

Oô... 
Vou mimbora 
Vou mimbora 
Não gosto daqui 
Nasci no sertão 
Sou de Ouricuri 

Oô... 
Vou depressa 
Vou correndo 
Vou na toda 
Que só levo 

Pouca gente 
Pouca gente 
Pouca gente... 

Professor, após sua leitura:  

1. Procure, junto com as crianças, características musicais que sobressaiam das palavras 

do poema. Existe um ritmo? Como ele é: rápido, lento, acelerado ou desacelerado? 

Existem diferentes intensidades? Forte, fraco? Por exemplo, em sua leitura você pode 

imitar um trem em movimento em alguns momentos veloz, em outros mais lentos, 

parando, acelerando. 

2. Converse com os alunos sobre a necessidade de escrever as indicações de 

intensidade para ajudar a memória e aprimorar uma interpretação. Neste momento, 

explique a eles que na escrita musical tradicional existem os sinais de 

dinâmica/intensidade que são representados por palavras escritas em italiano desde 

o século X (992 – 1050) quando o monge italiano Guido D´Arezzo desenvolveu grande 

parte da notação musical. Os termos que usou se popularizaram e até hoje nas 

notações musicais são utilizados termos em italiano. 

3.  Apresente para os alunos a relação de sinais de dinâmica/intensidade exposta no 

início desta situação. 

4. Organize a turma em pequenos grupos para que os alunos pesquisem sua própria 

maneira de recitar o poema; 

5. Oriente os grupos para que registrem suas composições usando as indicações de 

intensidade . Distribua folhas de papel kraft para que escrevam o poema e explique 

que deverão deixar um bom espaçamento entre as linhas. Em pequenas tiras de 

cartolina branca devem escrever (ou desenhar) os sinais de dinâmica (pp, mp, p, mf, f, 

ff, cres., dim., < e >).  Em seguida os membros dos grupos definem em quais 

momentos do poema irão colar as tiras de cartolina com os sinais de dinâmica, como 

no exemplo abaixo; 
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6. Realize uma pequena apresentação entre os grupos, para que todos compartilhem 

suas ideias musicais. Neste momento, ajude os alunos a observarem as opções 

musicais de cada grupo, como por exemplo: “o grupo X precisa melhorar a clareza na 

última estrofe, onde se fala ‘pouca gente’... o que vocês queriam que soasse 

fortíssimo ou forte?”, “no grupo Y no momento do poema ‘vou mimbora’, todos 

estavam claramente na mesma intensidade piano. Parabéns!”. 

 

7. Agora professor, você também pode criar a sua dinâmica (para a mesma poesia) e 

realizá-la com toda a classe.  

 

8. Em seguida, se for possível, apresente os resultados dos grupos e o seu para os 

alunos das outras classes da escola para que todos apreciem. 

 

9. Para concluir o trabalho de intensidade/dinâmica, realize uma roda de conversa e 

possibilite às crianças expressarem suas sensações nos momentos em que as 

diferentes intensidades foram marcantes. 

 

Avaliação 
 
No decorrer desta situação de aprendizagem avalie constantemente se a turma explora, 

improvisa e compõe sequências de sons, frente à gama de intensidades trabalhadas. 

Após cada momento de experimentação e composição. 

 

 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM II 

 

Expectativa de aprendizagem 
 

 Apreciar músicas que favoreçam a expressão de diferentes sentimentos contidos no 

repertório erudito. 

 

Conteúdo 

 

 Som – parâmetros: altura dos sons (graves, médios e agudos); duração dos sons 

(longos e curtos); timbres (instrumentos musicais da orquestra - cordas, sopros, 

metais e percussão); 

 Apreciação; 

 Compositores/obras/contextos. 

Professor, nesta sequencia de proposições a história musical Pedro e o Lobo, que é um poema 

sinfônico, será o centro das atenções. É uma história infantil contada por meio da música. Seu 

compositor e autor do conto, Sergei Prokofiev utiliza a sonoridade de diferentes instrumentos 
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para contar às crianças uma história cujos personagens são pessoas e animais que ganham 

vida quando os sons que os caracterizam são executados por um instrumento musical.  

Certamente seus alunos ficarão encantados ao estabelecer relações entre os instrumentos de 

uma orquestra e os personagens de uma história.  

 

Proposição 1 
 

Professor, você vai realizar um diagnóstico, isto é, um levantamento dos conhecimentos que o 

aluno já possui sobre o assunto a ser tratado. 

Primeira conversa com os alunos: 

 Quais são as histórias que conhecem? 

 Como conheceram essas histórias? Alguém contou? Quem? Leram em livros? 

 Quais livros já leram? 

 Quais histórias gostam mais? Contos de fadas? Aventuras? Daquelas onde os 

personagens são pessoas? Animais?  

 Quais histórias de desenhos animados conhecem? De quais delas gostam mais? 

Lembram-se dos sons desses filmes? Sabem o que é trilha sonora?  

 Quais instrumentos musicais conhecem? 

 Tocam algum instrumento? Qual? 

 Conhecem alguém que toca algum instrumento? Qual? 

 Gostariam de tocar algum instrumento? 

 Somente os instrumentos musicais produzem sons? 

 Como você reconhece os sons (como você sabe que o som de um apito é de um juiz 

de futebol e não de um policial?)  

 Você sabe o que é uma partitura? Já viu alguma? Onde? 

 Listar as respostas para que se tenha um mapa do conhecimento que os alunos já 

trazem. 

 

Professor, guarde essas respostas. Futuramente elas serão úteis para suas avaliações e 

sistematização de conhecimento. 

 

Proposição 2 
 

Apresentação do livro “Pedro e o Lobo”, conto russo que serviu de inspiração ao compositor 

Sergei Prokofiev e que na publicação utilizada é recontada por Heloísa Prieto.   

Esta apresentação pode ser feita em parceria entre o professor regente de sala (PEB I) e o 

professor, especialista de Arte, realizando uma leitura compartilhada onde os, professores e 

alunos participarão da leitura, isto é: antecipadamente, separe frases do livro e enumere-as. 

Transcreva-as em tiras de papel, obedecendo a ordem numérica assinalada no livro. Entregue 

as frases aos alunos. É importante observar que o número de frases pode não ser igual ao 
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número de alunos da classe, portanto, talvez seja necessário que uma mesma frase seja lida 

por um grupo de alunos.   

Inicie a leitura do texto e quando surgir a primeira frase enumerada, interrompa e dê a vez 

ao(s) aluno(s) que deverá (rão) dar continuidade ao texto lendo a frase correspondente. 

Para atender aos alunos com dificuldades em leitura, escolha para estes frases simples, tais 

como: “Ufa!!! Que bom!!!” .  

 
Frases selecionadas: 

 
1 - Não quero que você dê de cara com o Lobo, meu neto! (página 5) 

2 - Olá, Pedro! O dia amanheceu lindo! (página 5) 

3 - Quac, quac, quac!!! Pedro, eu também sou sua amiga. Você esqueceu de mim! (pagina 6) 

4 - Dona Pata!!! Como é que uma madame assim tão elegante não consegue voar? (página 6) 

5 - E como é que um passarinho, assim tão pequenino e bonitinho, não consegue nadar? 

(página 7) 

6 - A senhora é terrível!.(página 9) 

7 – Uma madame atrevida e sem coração! (página 9) 

8 Pedro não sabia mais o que fazer para conciliar seus dois melhores amigos. (página 9) 

9 “Quanto mais elas brigarem, melhor pra mim.(página 10) 

 Assim não vão nem perceber quando eu der o bote fatal”. (página 10) 

10 - Cuidado!  (Página 10) 

12 Frustrado, o Gato desistiu. (página 11) 

13 Pobre Patinha, quanto mais medo sentia, mais lentamente se movia. (página 17) 

14 E ele – GLUG – a engoliu inteirinha. (página 17) 

15 Pedro estava atrás do portão trancado quando viu tudo isso acontecendo. (página 20) 

16 -Sai daí! (página 23) 

17 - Miau!. (página 23) 

18 - Lobo bobo!!! Você não me pega!, (página 23) 

19 - Me solte, me solte! Quero ir embora! (página 24) 

20 - Parem com isso!  (página 27) 

21 - Ufa!!! Que bom!!! (página 27) 

 

Agora, em uma roda de conversa discutam questões sobre a história e seus personagens. 

Dica: pergunte se gostaram da história, do que ela trata, quem são os personagens, de qual 

personagem gostaram mais, de qual gostaram menos. 

 

Professor, após essa atividade o aluno deverá ter compreendido a história, possibilitando assim 

o início da proposição 3 
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Proposição 3 

 

Antes de iniciar essa proposição você, professor, precisará ouvir o CD várias vezes até sentir-

se preparado e seguro para realizá-la. 

Propicie aos alunos a primeira escuta do CD “Pedro e o Lobo”. Os alunos vão conhecer os 

sons de instrumentos convencionais (da orquestra) que são relacionados aos personagens da 

história. Faça uma segunda escuta onde você, professor, chamará a atenção dos alunos para 

cada instrumento. 

Nesse momento os alunos serão informados que essa obra é um Poema Sinfônico. Diga a 

eles que Poema Sinfônico é uma obra musical baseada em um poema ou texto literário. 

“Pedro e o Lobo” é uma história infantil contada por meio da música. Grandes nomes da 

música erudita como Franz Liszt e Richard Strauss entre outros, também se destacaram como 

compositores de poemas sinfônicos.  

Professor, observe a relação existente entre o som dos instrumentos e as personagens. Se 

possível coloque a gravação de cada personagem enquanto expõe suas características:  

 Pedro é representado pelas cordas: o naipe (instrumentos da mesma família) 

de cordas possui uma sonoridade cheia e de destaque dentro da orquestra. 

Pedro é o personagem principal da história. As características musicais do 

tema do Pedro são tão importantes para composição que é possível percebê-

las percorrendo toda a narrativa do poema sinfônico;  

 O passarinho, pela flauta transversal: o pássaro é suave, leve, ágil e tem canto 

agudo – o som da flauta é agudo e possibilita bastante agilidade àquele que a 

toca; 

 O pato pelo oboé: o oboé, quando tocado de determinada maneira, pode 

produzir uma sonoridade que lembra o som do pato. E também, o compositor 

selecionou andamentos, melodias, harmonias e orquestração que nos ajuda a 

ter a impressão de ouvir esta ave.  

 O gato pelo clarinete: Prokofiev compôs a melodia do gato utilizando o clarinete 

em uma região mais grave. O andamento é bem tranquilo e o desenho 

melódico bastante sinuoso simulando a esperteza, elegância e discrição típica 

dos gatos.  

 O avô pelo fagote: o fagote é o instrumento mais grave do naipe de madeiras e 

a melodia do avô é bastante repetitiva. Imaginemos o avô que repete 

incansavelmente ao seu neto: “já lhe disse para não sair à floresta”, “cuidado 

menino, é perigoso...”.  

 Os caçadores pelos tímpanos e pelo pizzicato das cordas (pizzicato: tocar 

pinçando as cordas): os tímpanos são instrumentos de percussão utilizados em 

momentos específicos de uma obra musical. Sua sonoridade é forte e incisiva 

e, em momentos extremos, pode causar grande impacto no ouvinte, como as 

armas dos caçadores.  
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 O lobo pelas trompas: esse instrumento pertence ao naipe dos metais, 

Prokofiev utiliza um conjunto desses instrumentos resultando em uma 

harmonia tensa e escura. Esse procedimento identifica com clareza o aspecto 

“vilão” do lobo. 

O som de cada instrumento (ou grupo de instrumentos) identifica a personagem e isso é 

sentido mesmo sem ter conhecimento musical. 

Você, professor, pode mostrar a imagem de cada instrumento para seus alunos. Essas 

imagens podem ser encontradas no livro A incrível história da orquestra, Bruce Koscielniak que 

faz parte do acervo do Programa Ler e Escrever. 

 

Roda de conversa 

 

Para finalizar esta situação de aprendizagem realize uma roda com os alunos e troquem ideias 

sobre o sentido da música: 

 É possível identificar os personagens por meio de sons? 

 Qual som você considerou mais parecido com o personagem? 

 Gostaria de reproduzi-lo para seus colegas? 

 Quem mais quer reproduzir algum som? 

 Vocês conseguiram relacionar os instrumentos musicais aos personagens da história? 

 Quando vocês ouviram a flauta, pensaram em qual animal? Por quê? 

 Quando Pedro aparece na história, a música parece alegre ou triste? Por quê? 

 E quando a melodia do Lobo aparece, o que sentimos? É a mesma sensação de 

quando aparece o passarinho? Qual a diferença? 

 Você se lembra como era o som dos caçadores? Lembra do nome do instrumento? 

(pergunta válida para todos os personagens da história). 

 Você lembra de algum bicho que não apareceu na história? Qual? 

 Qual instrumento você usaria para identificar este bicho? 

  

Avaliação 

 

Observe se os alunos: 

 Identificam os instrumentos da orquestra; 

 Percebem as relações entre os instrumentos da orquestra e os personagens da história 

“Pedro e o Lobo”; 

 Relacionam timbres de diferentes animais e/ou personagens além dos presentes na 

história “Pedro e o Lobo”. 

 

 



OORRIIEENNTTAAÇÇÕÕEESS  CCUURRRRIICCUULLAARREESS  EE  DDIIDDÁÁTTIICCAASS  DDEE  AARRTTEE  --  AANNOOSS  IINNIICCIIAAIISS  
 

 

109 

 

Situação de Aprendizagem III 

 

Expectativa de aprendizagem 

 Executar canções que permitam identificar características melódicas. 

 

Conteúdos 

 Escrita não convencional das alturas (grave/agudo); 

 Escrita não convencional das durações (sons longos/curtos); 

 Escrita convencional da partitura (alturas e durações); 

 Execução musical em grupo. 

 

Aquecimento 

Agora é hora de trabalhar a altura dos sons.  

Como ponto de partida você realizará exercícios de identificação de alturas do som para que os 

alunos reconheçam os sons graves (grossos) e agudos (finos) a partir de uma referência média 

por meio de representação visual. 

É sempre desejável que se trabalhe com as alturas de maneira relativa e comparativa, ou seja, 

um som é percebido como mais grave em relação a outro mais agudo. Sugerimos alguns 

exercícios que atendem a essa proposta:  

a) Utilizar três instrumentos de bandinha: um pandeiro, um tambor e um triângulo. 

Professor, apresente os instrumentos aos alunos: em relação ao pandeiro (som 

médio), o som do tambor é grave e o som do triângulo é agudo; 

b) Os alunos devem ficar com os olhos fechados e você tocará um instrumento de 

cada vez para que identifiquem se foi tocado o grave (tambor), o médio (pandeiro) 

ou o agudo (triângulo) repetindo e alternando até que todos os alunos percebam as 

alturas dos sons; 

c) O mesmo exercício pode ser realizado com três copos (ou garrafas) com água em 

quantidades diferentes; 

d) Sons corporais também podem ser realizados nos exercícios de identificação. 

Exemplo: “estalo” de língua. Com a boca em forma de “O”, ao estalar a língua 

temos um som mais grave do que com a boca em forma de “A” (som médio) e com 

a boca “sorrindo” temos um som mais agudo; 

 

Proposição 1 
 
Cantando as alturas... 

A. Exercício de “subida” e “descida” (sons graves para agudos/ agudos para graves) dos sons, 

com notação não convencional: 
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B. O mesmo exercício com outro som e outra grafia: 

 

 

 

Observe abaixo, no exercício de “descida” e “subida” temos três alturas: agudo, médio e grave. 

Ao dirigir-se do agudo diretamente para o grave, obtemos distâncias maiores entre os sons,  

Inicie cantando com os alunos o exemplo A. Repita quantas vezes forem necessárias até que 

todos compreendam a “descida” dos sons. No B, observe que após uma descida o segundo 

som é repetido. O exemplo C é contrário ao A: os sons agora “sobem”. No D há uma grande 

“descida” e o segundo som é repetido. 

 

A)                                                      B) 
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C)                                                        D) 

      

 

 

 

Após realizar a leitura da sequência melódica dos quadros A, B, C, D, crie o final da 

melodia completando o espaço E. 

 

 

A)                                                 B)             
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C)                                                 D)                                          

 

               

 

E) 

  

 

 

Proposição 2 
 

Agora seus alunos estão preparados para conhecer outra propriedade do som: a Duração. 

Também é necessário realizar o levantamento de informações, com os alunos, sobre esse 

assunto. Vamos iniciar com perguntas sobre “o tamanho” dos sons: 

 Os sons têm o mesmo tamanho? 

 Quais são os sons “compridos” que você ouve todos os dias? E os curtos? 

 Você conhece outros sons longos? E curtos? Quais? 

 

Mais uma vez, professor, liste e guarde as respostas dos alunos. 

Agora, conte para eles o que é a duração de um som. 

 

Duração: refere-se à possibilidade de um som ser curto ou longo. 

 

Pronto! Você pode iniciar os exercícios de identificação de duração dos sons e identificação de 

sua origem. 

 

Emitindo sons curtos e longos (em relação a um som médio):  

a) Falando a vogal A: 

 

AAA                 AAAAAAAAAAAAAAA                           A 

MÉDIO                                      LONGO                                 CURTO 
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b) Quais sons são longos ou curtos em relação, por exemplo, ao som de um espirro: 

 

 Pingos de água caindo de uma torneira ________________ (curto ou longo) 

 O meu nome _______________ 

 O miado do gato_____________ 

 O latido do cachorro_________________      

 etc... 

 

Escrevendo a duração dos sons por meio de vogais. Por exemplo, com linhas e pontos: 

 

AAA                 AAAAAAAAAAAAAAA                           A 

____                 ___________________                             _ 

 

Pingos de água caindo de uma torneira: 

                      

 

O miado do gato: 

_____________________ 

 

Proposição 3 
 

Escrevendo alturas e durações: 

Observe no exemplo abaixo a escrita simultânea da altura e duração dos sons. 

Altura: os sons sobem (     ) e  descem (      ). 

 

Duração: som curto (  )    e som longo (       ) 

 

 

 

 



OORRIIEENNTTAAÇÇÕÕEESS  CCUURRRRIICCUULLAARREESS  EE  DDIIDDÁÁTTIICCAASS  DDEE  AARRTTEE  --  AANNOOSS  IINNIICCIIAAIISS  
 

 

114 

 

 

 

Escrita do som: neste exercício os alunos produzirão suas escritas para as aturas dos 

sons. Exemplo: Música “Cai, cai balão”. 

 

Vamos fazer a partitura juntos? Vamos escolher o símbolo que representará o som. 

Exemplo:  

 

1. Agora vamos começar a escrever as alturas e durações: 

Professor, lembre-se que a dimensão da figura escolhida corresponde à duração do 

som. Neste exemplo temos 3 durações:  

Som curto, médio e longo:              

 

 

 

 

 

 

 

2. Organize os alunos em grupos, para que continuem a fazer a escrita: 
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Professor, no exercício anterior seus alunos realizaram a leitura da altura e duração dos sons 

de parte da canção Cai, cai, balão. Providencie cópias xerográficas do quadro abaixo, organize 

os alunos em duplas e solicite que insiram os símbolos em mais um trecho da música: 
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Professor, faça a correção do exercício na lousa para que todos os alunos observem se 

realizaram a escrita de forma correta. 

Após as explicações e exercícios, os alunos já estão preparados para completar as suas 

partituras.  

Organize as crianças em duplas novamente e distribua cópias do quadro que segue. 
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Proposição 4 
 

Professor, apresente para os alunos uma partitura de notação convencional não se 

esquecendo de informá-los que, notação convencional é uma notação que foi universalizada, 

que é conhecida e praticada pelas pessoas que estudam para aprender a tocar um 

instrumento, compor, reger ou cantar. 

Após as experiências com os exercícios de “subida” e “descida” apresentados anteriormente, 

seus alunos já compreenderam os principais elementos que constituem a partitura. Seguiremos 

com o mesmo exemplo anterior, só que em notação convencional: 

 

 

Duração: 

            

 

 

Professor, é importante observar se os alunos percebem os símbolos que representam os sons 

que “sobem” e que “descem”. 
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Proposição 5 
 

Como ficará a partitura da música “cai, cai balão” para as fontes sonoras exploradas no 

aquecimento? 

 

a) Em primeiro lugar vamos escolher um símbolo para cada instrumento: 

Agudo: Triângulo, ou palma estalada ou copo com água -  

Médio: Pandeiro, ou palma com mãos relaxadas ou copo com água -  

Grave: Tambor, ou palma concha ou copo com água -  

 

Professor, se você optar por trabalhar com copos com água, realize  o seguinte procedimento: 

coloque quantidades de água diferentes em três copos (de vidro). Percuta no copo com um 

palito de churrasco ou hashi. O copo com maior quantidade de água produzirá som mais grave 

e o que tiver menor quantidade produzirá som mais agudo. 

È importante sabem também que a duração do som do triângulo varia no tempo de vibração 

que você permitir. Se percutir e deixar o som vibrando este será longo, mas se percutir e 

rapidamente “abafar” o som (segurar o triângulo com a mão) a duração será interrompida 

portanto, o som será mais curto. 

b) Vamos distribuir os sons por suas alturas (graves, médios e agudos) e durações (médios, 

curtos e longos): 
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c) Professor, observe abaixo a mesma partitura escrita com outros símbolos, neste caso, 

com linhas: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Organize os alunos em grupos de três ou quatro alunos e distribua cópias da partitura 

abaixo para que completem a partitura: 
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Agora os alunos executarão a partitura com as fontes sonoras que escolheram. 

Proposição 6 
 

Atenção professor, as proposições que seguem tratam da criação e produção de instrumentos 

musicais.  

A proposta é a criação de instrumentos musicais que reproduzam sons graves, médios e 

agudos. pelos alunos, Os instrumentos serão construídos em sala de aula com materiais 

diversos como por exemplo: latinhas de refrigerante com grãos de feijão, arroz, areia, 

pedrinhas; garrafas pet recortadas são transformadas em instrumentos de sopro; caixinhas de 

papelão, latas percutidas com pauzinhos ou canetas são transformadas em instrumentos de 

percussão. Uma grande quantidade e diversidade de instrumentos musicais não convencionais 

podem ser produzidas com materiais que os alunos pesquisarão após as primeiras 

experiências. . 

 

Proposição 7 
 

Com a colaboração do professor regente da sala os alunos criarão suas próprias histórias (em 

grupo), de forma que cada personagem será identificado por instrumentos inventados e 

confeccionados em aula.    

 

Proposição 8 
 

Escrita de partituras não convencionais criadas pelos alunos para os instrumentos 

confeccionados por eles, cuja execução acompanhará a leitura da história que eles também 

criaram. Cada instrumento é tocado no momento que o personagem que representa “aparecer” 

na história. Se na partitura os instrumentos aparecerem simultaneamente, poderá ser 

executada no final da leitura. 

 

Roda de conversa: 

 

Professor, mais uma vez seu trabalho será em parceria com o professor regente da 

classe. Os alunos, auxiliados por você, deverão rever todo o seu percurso e realizar o 

levantamento de tudo o que será necessário para a apresentação: 

Revisão das histórias elaboradas pelos grupos: 

 A história tem título? 

 Tem começo, meio e fim? 

 Os instrumentos musicais contemplam alturas de som grave, médio e agudo?  

 A partitura musical está de acordo com a ideia musical? São claras as grafias de altura 

e duração dos sons? 
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 Existe correspondência entre os sons dos instrumentos e os personagens? 

Professor, você deverá fazer o cronograma das apresentações (quantas apresentações numa 

aula), reservando tempo para a apreciação e “roda de conversa” após a apresentação de cada 

grupo. A apresentação das produções dos grupos para toda a classe permitirá maior fruição 

estética por todos. 

 

O grupo: 

 Fará a leitura da história; 

 Apresentação dos personagens; 

 Apresentação dos instrumentos (sons graves, médios e agudos) 

  Correspondência instrumento/personagem; 

 Como foi estabelecida a relação instrumento/personagem; 

 Apresentação da partitura; 

 Execução da partitura; 

 Leitura da história e execução da partitura. 

 

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação ocorrerá durante todo o processo, no desenvolvimento de cada proposição, 

por meio dos registros feitos pelo professor e alunos, os quais serão observados a partir das 

expectativas de aprendizagem estabelecidas.  

Ao final de cada proposição, você professor deverá registrar as aprendizagens 

referentes ao parâmetros, a identificação de cada um e sua escrita. 

A autoavaliação poderá ocorrer no momento de retomada do percurso, que antecede 

as apresentações. Os alunos deverão retomar as histórias e partituras, fazer relatos sobre sua 

participação no trabalho em grupo. 

Após as apresentações, na “roda de conversa”, alunos e professor farão a apreciação 

da apresentação realizada. Para tanto, deverão observar se os instrumentos registram diversas 

alturas e se “combinam” com os personagens e trocar as partituras entre os grupos, 

executando-as, como forma de socializar as escritas. 

Atenção especial deve ser dada aos alunos com dificuldades de aprendizagem. Os 

professores deverão estimular a colaboração do grupo para contemplar o aprendizado de 

todos.  

 

Obs: Em todas as Situações de Aprendizagem, a cada atividade executada, oriente os alunos 

no registro sobre: “o que aprendi hoje”. Estes registros podem ser produzidos em forma de 

bilhetes, convites, portfólios individuais ou portfólio do grupo. As suas intervenções devem 

acontecer durante todo o processo e especialmente na autoavaliação, momento em que os 

alunos farão a revisão dos conteúdos. 
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TEATRO 
Flávio Desgranges 

6
 

 

AS SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM NA ESCOLA 

 

Enquanto linguagem artística, o teatro pode se valer de variados elementos de 

significação para comunicar algo aos espectadores, utilizando-se principalmente de signos 

visuais (os gestos do ator, os adereços de cena, os figurinos, o cenário, a iluminação) e 

sonoros (o texto, as canções, as músicas, os efeitos sonoros). Há encenações teatrais que 

utilizam ainda signos olfativos (aromas de perfumes ou essências, cheiro de defumador, odor 

de alimentos conhecidos, etc.), ou signos táteis (em que a realização cênica - através dos 

atores ou de objetos cenográficos - estabelece algum tipo de contato corporal com os 

espectadores). 

As situações de aprendizagem aqui organizadas propõem aos alunos, 

fundamentalmente, que investiguem os elementos que constituem a linguagem teatral, 

convidando-os a conhecerem e se apropriarem de suas possibilidades comunicacionais. As 

proposições estão calcadas na composição de breves discursos artísticos a partir da 

experimentação desses elementos de linguagem. E possibilitam que o grupo conceba, a partir 

das invenções e das avaliações feitas acerca das próprias criações, as bases de um saber que 

se constrói coletivamente. 

Os diversos elementos de linguagem que constituem a arte teatral tornam-se material a 

ser explorado no processo de investigação dessa comunicação que se estabelece entre palco 

e plateia, entre os que agem em cena e os que observam da sala. Os objetos cenográficos, as 

sonoridades, a luz, os gestos, a movimentação dos atores, são tratados enquanto elementos 

que participam da constituição de um discurso cênico, e que, como a palavra, tem algo a dizer. 

Diversos modos de proposição podem ser implementados durante o processo de 

aprendizagem, tendo em vista a exploração desses elementos de linguagem, levando em conta 

a especificidade de cada um deles na concepção de um discurso que será interpretado pelos 

espectadores. 

Propõe-se gradativamente aos alunos a percepção de que estão jogando com uma 

linguagem que não é só verbal, trabalhando com o grupo o apuro em mostrar teatralmente uma 

situação. De modo que os alunos possam notar as diferentes maneiras possíveis de se 

comunicar teatralmente, já que há um vasto cabedal de elementos de significação a que se 

pode recorrer para se elaborar uma escrita cênica. 

As situações de aprendizagem são, geralmente, programadas com claro encadeamento 

entre uma proposição e a seguinte, organizando um processo em que um determinado aspecto 

da linguagem (a palavra, as sonoridades, os objetos, o espaço cênico, a iluminação, a 

construção de personagens etc.), ou um material, ou um tema, ou uma obra de arte será 

especificamente explorado naquele encontro, fazendo com que esse aspecto específico seja o 

                                                           
6
 Professor do Departamento de Artes Cênicas da USP. Autor dos livros: A Pedagogia do Espectador e 

Pedagogia do Teatro: provocação e dialogismo, ambos pela editora Hucitec. 
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fio condutor entre as diversas atividades propostas na aula. Assim, o planejamento das 

proposições pode estimular o aluno a se voltar para um aspecto da linguagem que será 

especificamente explorado naquele dia, e estabelecer um rastro perceptível na investigação 

empreendida, possibilitando que o grupo tenha noção e se aproprie do processo de 

aprendizagem. 

Nas avaliações das cenas, os alunos, seguindo as diretrizes do professor, podem 

conversar tanto sobre questões relativas à vida social, presentes nas investigações, 

problematizando as situações do dia a dia, quanto sobre as resoluções artísticas apresentadas 

em aula, com o intuito de aprimorar a aptidão do grupo para conceber discursos cênicos. 

Assim, dar a palavra aos jogadores-espectadores torna-se tão indispensável quanto as próprias 

criações cênicas, já que eles, com seus comentários e sugestões, colaboram para a produção 

de conhecimentos. A avaliação coletiva das experimentações vai propiciando que os alunos 

vão, aos poucos, apropriando-se da linguagem teatral, efetivando análises mais criteriosas dos 

jogos e refinando a qualidade da sua comunicação com os espectadores. 

As conversas acerca de um jogo precisam ser propostas com a noção da complexidade 

que envolve a situação, tendo em vista que são aspectos da vida social que estão em questão. 

A reflexão cuidadosa acerca dos fatos apresentados pode possibilitar ao grupo, por exemplo, 

observar as suas determinantes sociais: por que acontecem situações como essas? O que leva 

alguém a tomar essa ou aquela atitude? O debate sobre as realizações dos alunos estabelece 

condições, também, para que o grupo reveja as próprias criações, pensando em uma melhor 

maneira de apresentá-las, superando os chavões de narrativas conhecidas. 

As possíveis questões que podem nortear a avaliação de um jogo teatral não precisam 

ser colocadas no mesmo dia, no mesmo jogo, na mesma cena, ao mesmo tempo. A partir dos 

objetivos de cada proposição, o professor pode elencar perguntas relacionadas com aquele 

momento do processo de aprendizagem, e, gradualmente, no decorrer do processo, tornar 

mais complexos os comentários dos alunos. Aos poucos, os próprios alunos podem ser 

estimulados a conduzir o debate sobre as investigações, apropriando-se do processo. 

Nas aulas, deve vigorar um espírito aberto para as ideias dos alunos, valorizando não só 

a variedade de temas abordados, mas também as diferentes formas de resolução dos jogos 

propostos. Para isso, o coordenador precisa cuidar para instaurar um espaço arejado, aberto 

para diferentes pontos de vista. O respeito às criações do grupo, contudo, não significa que o 

professor não possa intervir e sugerir outro rumo quando achar necessário. O importante é que 

se mantenha sempre a tensão necessária entre liberdade de criação e interferência crítica do 

professor, numa relação em que os dois polos são fundamentais. 

A ida a espetáculos teatrais constitui-se em estratégia de grande valia, pois possibilita 

que o grupo observe como os artistas constroem um conjunto organizado de signos em suas 

encenações. Além de comparar suas realizações em aula com aquelas elaboradas pelas 

produções teatrais em cartaz. Ver espetáculos teatrais de qualidade, em consonância com a 

experimentação do grupo, retroalimenta a investigação da linguagem. Assim, a ida ao teatro 

aliada à prática teatral em sala de aula, possibilita que os alunos aprimorem tanto a apreciação 
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estética, formando-os enquanto espectadores, quanto o potencial expressivo, estimulando suas 

possibilidades de construção de discursos cênicos cada vez mais apurados. 

 

MINHA LINGUAGEM, MEU MUNDO. 

 
Interessado em investigar aspectos da relação entre arte e educação, o educador 

Philippe Meirieu realizou, em 1992, uma pesquisa que se mostrou bastante fértil e reveladora, 

com crianças extremamente desfavorecidas, habitantes da periferia da cidade de Lião, na 

França. Em entrevistas realizadas com esses meninos, que tinham entre 6 e 12 anos, o 

educador percebeu que uma das características destas crianças, “que se sentem fracassadas 

pessoal e socialmente, é a absoluta incapacidade de pensar uma história, de pensar a própria 

história” (Meirieu, 1993, p. 14). 

Meirieu esclarece que, quando conversamos com essas crianças e lhes pedimos para 

falar de si, contar a sua história, percebemos a grande dificuldade que tem em se referir ao 

passado, mesmo o passado recente, em articular a linguagem para falar da própria vida, o que 

se constitui em prejuízo considerável, especialmente se compreendermos que “os limites da 

minha linguagem denotam os limites do meu mundo” (Wittgenstein, apud Alves, 2001, p. 27). A 

dificuldade de organizar o discurso revela a pouca aptidão tanto para criar compreensões 

possíveis (e ampliar as suas percepções) para os fatos do cotidiano, quanto para atribuir 

sentido à própria existência. A incapacidade de contar a sua história está diretamente 

relacionada, portanto, com a falta de condições para organizar e compreender o seu passado, 

o que indica ainda a dificuldade de situar-se no presente e de projetar-se no futuro. 

O educador francês, analisando as entrevistas feitas com as crianças, aponta que, 

mesmo as mais velhas, são incapazes, por exemplo, de utilizar algumas das expressões tão 

comuns e fundamentais para dar sentido à vida, tais como: ‘foi a partir desse momento que eu 

compreendi’, ‘teve um momento em minha vida que aconteceu isso e me levou a decidir isso’, 

‘eu descobri que’, etc.. A pesquisa aponta, ainda, que esses meninos utilizam frequentemente 

o “você” e o “a gente” para falar de si, e quase nunca o pronome “eu”, como se não se 

sentissem autorizados a construir e compreender os fatos que compõem a própria história, 

tornando-se efetivos autores dessa história. 

Meirieu ressalta, contudo, que, das crianças entrevistadas, aquelas habituadas a 

frequentar salas de teatro, de cinema, e a ouvir histórias, ou que desenvolvem o aprendizado 

artístico em suas escolas, demonstram maior facilidade para conceber um discurso narrativo, 

para criar histórias, e para organizar e apresentar os acontecimentos da própria vida. A 

investigação indica, assim, que quem sabe ouvir uma história sabe contar histórias. Quem ouve 

histórias, sendo estimulado a compreendê-las, exercita também a capacidade de criar e contar 

histórias, sentindo-se, quem sabe, motivado a fazer história. 

No teatro, por sua vez, uma narrativa é apresentada valendo-se conjuntamente de vários 

elementos de significação: a palavra, os gestos, as sonoridades, os figurinos, os objetos 

cênicos, etc.. A experiência teatral desafia o aprendiz a, deparando-se com a linguagem própria 

a esta arte, elaborar os diversos signos presentes em uma encenação. Esse mergulho no jogo 
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da linguagem teatral provoca o aluno a perceber, decodificar e interpretar de maneira pessoal 

os variados signos que compõem o discurso cênico. O mergulho na corrente viva da linguagem 

acende também a vontade de lançar um olhar interpretativo para a vida, exercitando a 

capacidade de compreendê-la de maneira pessoal, singular. Podemos conceber, assim, que a 

tomada de consciência se efetiva como leitura de mundo. Apropriar-se da linguagem é ganhar 

condições para essa leitura. 

 

ARTE COMO EXPERIÊNCIA DA ARTE. 

 

A palavra experiência, advinda do latim experiri, traz consigo o sentido de provar. “O 

radical é periri, que se encontra também em periculum, perigo. A raiz indo-européia é per, com 

a qual se relaciona antes de tudo a ideia de travessia”. (Bondía, 2002, p. 25) O que nos sugere 

a noção de se colocar em risco, de se embrenhar em zonas desconhecidas, cruzar regiões 

perigosas, e que nos possibilita pensar a experiência poética como perdição na linguagem, 

como invenção de possibilidades de fazer soar o desconhecido, o não dito, como percurso de 

produção de conhecimentos e de subjetividades. O que não tem nada de irracional e muito 

menos de confusão, mas que se afasta da razão instrumental e instaura o prazer de um 

procedimento que se contrapõe ao modo meramente operacional de ver, sentir e pensar o 

mundo. 

A alteração na forma de percepção do homem moderno, como indica Benjamin (1993), 

em sua análise das alterações na vida social, observadas a partir de meados do século XIX, 

pode ser intrinsecamente relacionada com a perda da capacidade do indivíduo de engendrar 

experiências significativas. Esse empobrecimento da experiência pode ser compreendido, 

especialmente, pelo estabelecimento de uma vida cotidiana marcada pelos choques da vida 

urbana nas grandes cidades, pelas modificações no âmbito do trabalho e pela instauração de 

um determinado padrão estético nos variados meios de comunicação. 

Ante a crescente urbanização das metrópoles, a vivência do homem moderno - exposto 

às tensões e perigos no turbilhão do tráfego, em que os novos meios de transporte dividem as 

ruas com os pedestres - faz forte apelo a um modo operativo da consciência, que se preocupa 

em aparar os choques da vida diária, e coloca em risco a própria possibilidade de engendrar 

experiências, já que a psique se volta inteiramente para resolver as tarefas e os impasses do 

cotidiano. Lançado no isolamento de seus interesses privados, o indivíduo vê a multidão como 

ameaça constante, ou pela inexistência de um espaço público convidativo, ou pela perda da 

singularidade mediante a estandardização de comportamentos. 

A percepção sensível do indivíduo, desde a instauração dos ditames da vida moderna, 

está premida por uma vivência urbana marcada pelos choques do cotidiano, pela padronização 

gestual, pelo consciente assoberbado, e pelo desestímulo à atuação de outras formações da 

psique. Resta-lhe o empobrecimento da experiência e da linguagem. Ameaçado, vigilante, 

fugidio, voltado para seus próprios interesses, o homem moderno se mostra inapto, seja para 

perceber o olhar que lhe é dirigido, seja para retornar o olhar que lhe é lançado pelos objetos e 
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pelos outros. A razão operacional passa a tomar sempre a frente, calculando e catalogando os 

acontecimentos, protegendo-lhe de embates físicos e emocionais desagradáveis. 

Os acontecimentos dispersos de um cotidiano fragmentado e funcional, bem como o 

excesso de conteúdos informacionais prioritariamente veiculados pelos meios de comunicação, 

privilegiam uma operação psíquica meramente instrumental, em que o consciente se desdobra 

para receber e catalogar os eventos. Esse treinamento diário e intermitente para uma atuação 

exagerada do consciente torna a psique pouco disponível para engendrar produções sensíveis, 

para além do mecanismo de estímulos e respostas rápidas, que fazem apelo a uma 

racionalidade operacional. 

A mudança na percepção inibe a produção de memória (traços mnemônicos 

inconscientes) e dificulta o acesso frequente aos conteúdos esquecidos, fundamentais para a 

elaboração de experiência. A memória, para Benjamin, constitui-se justamente pelos fatos 

significativos que não foram filtrados pelo consciente e são lançados nas profundezas da 

psique. Esses conteúdos, ao virem à tona, trazendo imagens do passado, provocam o 

indivíduo a se debruçar sobre as situações vividas e a chocar os ovos da experiência, fazendo 

nascer deles o pensamento crítico. 

As alterações na percepção solicitam, desde o advento da modernidade, procedimentos 

artísticos modificados para provocar a irrupção da memória involuntária. Somente uma 

recepção livre dos condicionamentos, em que o consciente seja surpreendido poderia se deixar 

atingir pelo instante significativo em que, na relação com o objeto artístico, o olhar nos é 

retribuído, nos toca o íntimo, e faz surgir o inadvertido, trazendo à tona experiências cruciais, 

ou, quem sabe, vislumbres de um futuro proveitoso. O encontro com a arte pode ser pensado, 

desde então, como intrinsecamente relacionado com a proposição e a produção de 

experiências. 
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QUADRO CURRICULAR – TEATRO 
 

Expectativa de aprendizagem 
Condições didáticas e 

indicadores para a elaboração 
de atividades 

Observar se o aluno 

Conceber discursos cênicos a 
partir da investigação de 
variadas obras de artes: conto, 
poesia, romance, pintura, 
cinema, música etc. 

 

Criar um ambiente favorável para 
os alunos investigarem em 
grupo, valorizando, tanto o 
caráter colaborativo do processo 
de aprendizagem, quanto a 
singularidade de cada criança ao 
experimentar soluções para as 
atividades propostas; 

 
Investigar procedimentos teatrais 
tendo como ponto de partida 
distintas obras de arte: conto, 
poesia, romance, pintura, 
cinema, música etc. 
 
 Debater coletivamente sentidos 
possíveis para as obras de arte 
apresentadas para os alunos. 
 
Propor atividades que preparem 
os alunos para a relação com as 
obras de arte que serão 
investigadas. 
Organizar atividades de 
prolongamento, que resultem na 
produção de discursos cênicos a 
partir da obra de arte 
investigada. 

Demonstra desenvoltura na 
leitura das obras de arte 
estudadas; 

 
Produz discursos cênicos a partir 
das obras de arte investigadas; 

 
Articula os fundamentos da 
linguagem teatral, concebendo 
breves discursos cênicos. 

 
 
 

Organizar e reorganizar 
narrativas ficcionais. 

Propor atividades pessoais e 
coletivas de construção e 
desconstrução de histórias; 

 
Debater coletivamente sentidos 
possíveis para as      obras 
literárias apresentadas para os 
alunos 

Apresenta desenvoltura e 
coerência na construção pessoal 
e coletiva de narrativas 
ficcionais; 

     
Manifesta interesse e acuidade 
na produção de sentidos das 
histórias trabalhadas em aula. 

Reconhecer e utilizar os 
elementos básicos da linguagem 
teatral para expressar-se, tais 
como: palavras, gestos, 
sonoridades, figurinos, 
iluminação, objetos cênicos. 

Propor jogos de improvisação 
que proporcionem, vez a vez, a 
exploração dos diversos 
elementos constituintes da 
linguagem teatral: gestos, 
sonoridades, palavras, 
narrativas, objetos cenográficos, 
etc. 

 
Fomentar a observação de 
elementos teatrais presentes em 
diversas produções visuais: 
pinturas, quadrinhos, filmes, 
desenhos animados, 
propagandas etc. 

Reconhece elementos teatrais 
presentes nas situações 
cotidianas e nas manifestações 
artísticas; 

 
Utiliza com desenvoltura os 
elementos básicos da linguagem 
teatral. 

Desenvolver estratégias para a 
construção de personagens 

Estimular a percepção da 
teatralidade no cotidiano, 
levando-os a observar gestos, 
roupas, adereços e 
comportamentos; 

 
Propor atividades em que os 
alunos reconheçam, diferenciem 
e componham personagens 
ficcionais. 

Distingue as diferentes 
características de personagens 
ficcionais; 

 
Articula cenicamente elementos 
de linguagem para a composição 
de personagens. 

Conhecer diferentes Oferecer apresentações teatrais Compreende as especificidades 
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modalidades de apresentações 
teatrais: teatro de objetos, de 
sombras, de máscaras, de 
bonecos, mímica, etc. 
 
 

aos alunos, sempre que possível; 
incentivando o debate e 
valorizando as descobertas das 
crianças; 

 
Pesquisar com os alunos 
informações sobre artistas e 
espetáculos teatrais. 

e modalidades da linguagem 
teatral em relação às demais 
linguagens artísticas. 

Pesquisar distintas 
possibilidades de espaços 
cênicos. 
 

Investigar diferentes áreas da 
escola como espaços cênicos: 
sala de aula, pátio, corredores, 
etc. 
 
Explorar variados modos de 
relação entre jogadores atores e 
jogadores espectadores: frontal 
(palco italiano); em roda (arena); 
em semicírculo (semiarena). 
 
Estimular o engajamento e 
participação dos alunos tanto na 
realização quanto na avaliação 
das proposições investigativas; 
 
Estabelecer o hábito de analisar 
de modo compartilhado as 
atividades desenvolvidas, de 
modo a definir os saberes 
relativos à linguagem teatral e a 
promover a apropriação de 
conhecimentos. 
 

Reconhece e demonstra aptidão 
para explorar teatralmente 
diferentes espaços para a 
realização de cenas. 
 
 

Manifestar seu ponto de vista 
nas situações de aprendizagem, 
bem como sua leitura crítica 
acerca de obras de arte e de 
situações da vida social. 

Estimular o engajamento e 
participação dos alunos tanto na 
realização quanto na avaliação 
das proposições investigativas; 
 
Estabelecer o hábito de analisar 
de modo compartilhado as 
atividades desenvolvidas, de 
modo a definir os saberes 
relativos à linguagem teatral e a 
promover a apropriação de 
conhecimentos. 

Sente-se estimulado a expor 
suas opiniões e a efetivar leituras 
e desdobramentos criativos nas 
situações de aprendizagem 
propostas; 

 
Demonstra interesse e 
inventividade nas avaliações 
compartilhadas das atividades. 

 
Manifestar prazer na relação com 
a produção artística que frui ou 
na qual participa. 
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Teatro – 4º ano 

Situação de Aprendizagem 

 
 Professor observe como as proposições teatrais desta situação de aprendizagem 

buscam uma sintonia estreita com o estudo das obras de Paul Klee. De modo que, no 

planejamento das aulas, a proposta de exploração e apreensão de aspectos da linguagem 

teatral se dá a partir da investigação das pinturas de Klee. Repare também como as atividades 

sugeridas no desenrolar de cada aula buscam estabelecer uma relação investigativa entre elas, 

na tentativa de instaurar e de evidenciar o processo de aprendizagem. 

Procure compreender o princípio pedagógico desta situação de aprendizagem, pois se 

assim desejar, poderá criar soluções sempre apropriadas ao contexto de sua escola e aos 

interesses de sua turma, sem perder de vista o eixo da proposta: exploração e apreensão de 

aspectos da linguagem teatral a partir da investigação das pinturas de Paul Klee. 

As rodas de conversa no início de cada aula são muito importantes para que o grupo 

se sinta cada vez mais à vontade para trocar ideias, bem como para relembrar as situações e 

descobertas da aula anterior, e para que o professor possa trazer novas propostas para a 

investigação da linguagem teatral e a abordagem das pinturas de Klee. As rodas compostas no 

final de cada aula são também valiosas, para fomentar nos alunos o interesse contínuo pelo 

estudo das obras de arte em questão e propor a análise dos jogos de improvisação realizados 

naquele dia. Por sua relevância no processo, as rodas de conversa precisam ser mantidas. 

Assim, procure organizar o planejamento da aula e a duração de cada atividade. 

As aulas iniciais têm o intuito de criar um ambiente favorável entre os alunos, além de 

trabalhar a percepção de si mesmos e do grupo, e de acessar noções básicas para a 

elaboração de discursos cênicos de modo a instaurar condições propícias para as aulas 

seguintes, com aprofundamento na exploração da linguagem teatral e estudos cênicos 

desenvolvidos a partir das obras de Paul Klee. 

 

 

Expectativas de aprendizagem: 

 Conceber discursos cênicos a partir da investigação de pinturas; 

 Organizar e reorganizar narrativas ficcionais; 

 Reconhecer e utilizar os elementos básicos da linguagem teatral para expressar-se, tais 

como: palavras, gestos, sonoridades, figurinos, iluminação, objetos cênicos; 

 Desenvolver estratégias para a construção de personagens; 

 Conhecer diferentes modalidades de apresentações teatrais: teatro de sombras. 

 Pesquisar distintas possibilidades de espaços cênicos 

 Manifestar seu ponto de vista nas situações de aprendizagem, bem como sua leitura crítica 

acerca de obras de arte e de situações da vida social. 
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Conteúdos: 

 Construção e desconstrução de histórias; 

 Investigação das obras de Paul Klee; 

 Apreensão de elementos da linguagem teatral: dramaturgia, gesto, espaço cênico, figurino e 

sonoridades (ritmo, coro, voz e sonoplastia);  

 Construção de personagens; 

 Consciência corporal (expressividade); 

 Improvisação; 

 Fluência no discurso linear e não linear; 

 Produção e leitura de cenas teatrais; 

 

Proposição 1 
 
A) Girando a conversa: Organize os jogadores em 2 círculos concêntricos (um círculo dentro 

do outro) e proponha que cada círculo gire em direções contrárias. Ao seu comando todos 

devem parar. O jogador que estiver no círculo interno virará e ficará de frente para um 

jogador que estará no círculo externo. Cada dupla de jogadores inicia uma conversa sobre 

uma questão combinada anteriormente com o grupo. Por exemplo: “Em dia de chuva eu...”; 

“meu segredo é...”; “o que eu faço quando ninguém está olhando?”; “quando crescer eu 

vou...”; etc. A cada novo giro da roda, uma questão diferente é proposta para a conversa 

das duplas.  

 

B) Entrevistas: Disponha os alunos em círculo e coloque um banquinho no centro. Convide 

um jogador para sentar neste banquinho e pensar em algo que goste muito de fazer. O 

jogador no centro da roda conta em segredo a sua escolha apenas para o professor. Os 

demais jogadores deverão fazer perguntas a fim de descobrirem o que ele mais gosta de 

fazer. O jogador entrevistado responderá apenas “sim” ou “não” e o grupo poderá fazer no 

máximo 10 perguntas. Assim os jogadores tomarão cuidado para não desperdiçarem 

perguntas. Exemplos de questões possíveis: É uma brincadeira? É um esporte? Etc. 

Em função da duração da aula, pode acontecer que parte dos alunos não seja 

entrevistada. Não há problema, pois não apenas os jogadores entrevistados participam da 

atividade, mas também os demais, ao elaborarem as perguntas e tentarem descobrir as 

respostas. Esta observação pode ser considerada também para os demais jogos teatrais 

aqui sugeridos, em que, via de regra, a participação dos jogadores espectadores se faz 

fundamental e precisa ser considerada no processo de aprendizagem. 

 

C) Roda de conversa: Em roda, converse com os alunos sobre as situações experimentadas 

na aula: Como foi a conversa com os amigos no jogo “Girando a Conversa”? Descobriram 

coisas interessantes dos companheiros? Vocês ficaram surpresos com o que foi revelado 
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pelos seus colegas no jogo “Entrevistas”? Seu gosto coincide com o dos entrevistados? Foi 

difícil descobrir o que o jogador entrevistado mais gosta de fazer? Por meio de qual 

resposta você conseguiu desvendar o segredo? 

 

Dica: Professor, para a próxima aula, lembre de levar pequenos objetos, que possam ser 

escondidos nas mãos (brinquedos, chaveiros, bolinhas...). 

 

Proposição 2 
 
A) Qual é o objeto?: Organize um círculo com os alunos, de preferência sentados no chão, e 

peça que fiquem com os olhos fechados e as mãos para trás. Anuncie ao grupo que um objeto 

será entregue a um jogador que, após senti-lo com as mãos, deve repassá-lo ao próximo à sua 

direita e assim sucessivamente. Após o objeto ter passado pelas mãos de todos os jogadores, 

esconda-o novamente, peça que abram os olhos e conversem sobre o objeto, sem revelar 

ainda qual é. Pergunte sobre as características do objeto: Como é? É áspero? É macio? Que 

cor vocês imaginam que ele tenha? Após os comentários dos alunos, mostre o objeto. 

Professor, você também pode realizar esse jogo formando vários círculos e utilizar um objeto 

para cada círculo. Desta maneira, o jogo ganhará maior dinâmica, aproveitando melhor o 

tempo da aula. 

 

B) Há muitos objetos em um único objeto: Forme um círculo, entregue um objeto a um dos 

jogadores e peça que improvise outra função para ele. Por exemplo: uma caneta passa a ser 

um microfone; um prendedor de cabelos, uma varinha de condão, etc. Quando o jogador 

terminar sua improvisação, oriente-o a passar o objeto para o colega à sua direita que deve 

fazer o mesmo. O jogo segue até que todos tenham participado. 

 

C) Objeto oculto: Mantenha o círculo e convide um aluno para ir ao centro da roda e iniciar um 

jogo com você. Sussurre em seu ouvido o nome de um objeto qualquer, que servirá de foco 

para a conversa de vocês dois, e que deverá ser adivinhado pelos demais. Você e o aluno, no 

centro da roda, devem conversar sobre o objeto sem mencionar o seu nome. O objeto 

escolhido pode ser “guarda-chuva”, por exemplo: “Ontem precisei usar imediatamente!”; “eu já 

saio logo cedo com o meu!”; “minha mãe tem um rosa”; etc. No decorrer do jogo, os alunos que 

descobrirem o “objeto oculto” entram na roda e participam da conversa sem revelar o objeto. 

Professor, caso esteja em dúvida se o jogador descobriu realmente qual é o objeto, peça que 

confirme sussurrando no seu ouvido. O jogo termina quando muitos dos jogadores já tiverem 

descoberto o objeto oculto. 

 

D) Jogo do “tibiti”: Peça aos alunos que continuem em círculo e convide um deles para sair 

da sala por alguns instantes. Com os que permaneceram na roda, escolha um verbo qualquer - 

comer, beber, rezar, nadar, saltar - e inicie uma conversa em que o verbo escolhido deve ser 

substituído pela palavra “tibiti”. Por exemplo: “Ontem tibitei (verbo rir) bastante durante o filme”; 
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“eu tibito (verbo estudar) todos os dias na escola”; etc. Chame o aluno que estava fora da sala 

para retornar e posicione-o no centro da roda. Enquanto os alunos da roda conversam entre si, 

o aluno do centro, em no máximo 3 tentativas, deve adivinhar o verbo combinado pelo grupo. 

Variação: Pode-se substituir os verbos por palavras ou objetos. Ex: pipoca, cinema, televisão, 

geladeira, etc. 

 

E) Roda de Conversa: Após realizar os jogos, converse com os alunos: Como foi a 

experiência de adivinhar os objetos? Os objetos têm características próprias? Formas? Cores? 

Texturas? Em uma cena teatral, um objeto pode tomar outras funções, tornando-se outro 

objeto? De que maneira? E como foi conversar sobre um objeto sem falar o seu nome? De que 

maneira essa proposta alterou o nosso modo de conversar? 

 

Proposição 3  
 

A) Quadro cênico: Em círculo, o jogador A vai ao centro e inicia uma breve ação, sem falas, 

com o intuito de mostrar onde está e o que está fazendo. Após alguns instantes, o jogador A 

“congela” em cena, mantendo o corpo fixo na ação que está executando. Que pode ser, por 

exemplo: cuidar de um jardim; brincar na areia da praia; andar por uma rua movimentada; 

participar de um jogo de futebol, etc. Entra em cena o jogador B, executa uma breve ação, 

mantendo o mesmo local e a mesma situação criada pelo Jogador A. O jogador B congela 

em cena, tal como o jogador A. Um ou mais jogadores entram em cena seguindo a mesma 

dinâmica, um a um, de modo a, pouco a pouco, configurarem um quadro cênico. 

 

B) Cavaleiros da Europa: Divida a sala em quatro grupos com o mesmo número de alunos e 

organize quatro fileiras formando um quadrado, conforme o desenho abaixo. As fileiras que 

estiverem frente a frente jogarão entre si, enquanto as outras duas observam. O grupo 1 

(fileira 1) combina rapidamente uma cena, definindo: quem são; onde estão e o que está 

acontecendo. A combinação deve ser revelada previamente apenas ao professor. 

 

 

 

                           

 

 

Delimite uma linha central, até onde o grupo que se apresenta deverá caminhar 

enquanto realiza o seguinte diálogo com o grupo que observa: 

 

Grupo 1: Nós somos os cavaleiros da Europa. 

Grupo 2: O que vieram fazer? 

Grupo 1: Combater!  

Grupo 2: Combata que queremos ver! 

Grupo 1 

Grupo 2 

Grupo 3 Grupo 4 

Linhas centrais 
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O grupo 1 começa a representar a cena combinada anteriormente. 

 

O grupo 2, observando a cena do grupo 1, deve adivinhar os detalhes da situação 

cênica que está sendo apresentada: quem são, onde estão e o que está acontecendo. Assim 

que conseguirem, devem tentar “pegar” o máximo de componentes do grupo 1, que, por sua 

vez, precisam correr para a linha inicial, evitando “serem pegos”. Em seguida, invertem-se as 

posições, com o grupo 2 apresentando-se para o grupo 1. Logo após, jogam os grupos 3 e 4. 

O vencedor será o grupo que contar, no final, com o maior número de jogadores que não 

foram “pegos”. 

 

C)  Roda de conversa: Organize uma roda e converse com os alunos sobre os jogos teatrais 

propostos na aula: Foi possível compreender as situações apresentadas nos quadros 

cênicos? Por quê? Alguma sugestão para os grupos aprimorarem as suas cenas? Como 

vocês se sentiram tendo que apresentar a cena e, ao mesmo tempo, cuidar para não ser 

pego? 

 

Proposição 4  

 

Caminhando com o coração: Solicite que os alunos sintam o ritmo do coração, colocando os 

dedos no pulso. Assim que conseguirem perceber o ritmo, peça que caminhem pelo espaço de 

acordo com os batimentos cardíacos (pulsação). 

 

A) Caminhando no ritmo: A partir de agora eles devem caminhar sob um ritmo determinado 

por você, que pode ser produzido pelo som de palmas, estalos de dedos, batidas com os pés, 

instrumentos sonoros, músicas gravadas, etc. 

 

B) Caminhando de diferentes maneiras: Ainda seguindo um ritmo determinado por você, 

peça que variem a caminhada: pulando em um pé só, com os braços erguidos, de olhos 

fechados, de lado, de costas, com os joelhos colados, com os pés abertos ou fechados, etc. 

 

C) Partes coladas: Coloque uma música (ou determine novamente um ritmo) e diga que, 

quando o som for interrompido, eles devem formar duplas “coladas” por partes do corpo 

definidas por você. Por exemplo: pé com pé, cotovelo com cotovelo, joelho com cotovelo, mão 

com ombro, mão com joelho, etc. Siga o jogo, aumentando gradativamente o número de alunos 

que estarão “colados”: trios, quartetos, etc. 

 

D) Bichos esquisitos: Organize a turma em grupos e proponha que cada qual forme “bichos 

esquisitos” colando partes do corpo definidas por você. Por exemplo: Grupo 1 – cabeças e 

mãos; Grupo 2 – pernas e ombros; Grupo 3 – pés e cotovelos; Grupo 4 – mãos e joelhos; etc. 

Peça para que cada grupo crie seu personagem: experimentem como anda esse “bicho”? Que 
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som produz? O que será que ele come? Onde mora? A seguir, cada “bicho esquisito” deve se 

apresentar enquanto os demais escolhem um nome “científico” ou um apelido para ele. 

 

E) Apresentação da obra “Tem cabeça, mãos, pés e coração”: Mostre a obra “Tem 

cabeça, mãos, pés e coração”, de Paul Klee, para os alunos. Organize algumas perguntas para 

conduzir a apreciação da pintura: Alguém conhece essa obra? O que vocês podem perceber 

nessa pintura? O que mais lhes chama a atenção? Por quê? 

 

 

Tem cabeça, mãos, pés e coração, Paul Klee, 1930. 

Aguardando direitos autorais 

 

F) Roda de conversa: Siga a apreciação da obra, buscando relações possíveis entre a 

pintura e os jogos propostos na aula: É possível estabelecer relações entre a obra “Tem 

cabeça, mãos, pés e coração”, de Paul Klee, com as atividades realizadas durante a aula? 

Quais? Você conseguiu perceber a própria pulsação? Qual seria a pulsação ou o ritmo dessa 

pintura? Por quê? O que nos acontece ao observar que cabeça, mãos, pés e coração estão 

separados na pintura? A partir dos nomes que vocês criaram para os “bichos”, que título vocês 

dariam para essa obra? 

G) Comentários sobre o autor: Apresente aspectos da vida e obra de Paul Klee para os 

alunos. 

 

Proposição 5  

 

A) Roda de conversa: Apresente novamente a pintura “Tem cabeça, mãos, pés e coração”, 

de Paul Klee. Relembre rapidamente as atividades da aula anterior e os comentários 

elaborados por você e pelos alunos acerca da obra e do autor. Desdobre a apreciação da obra, 

lançando novas questões: Vocês podem imaginar quem é essa pessoa que aparece na 

pintura? Será que são partes do corpo de uma mesma pessoa? Se esse coraçãozinho 

vermelho no centro do quadro pudesse falar, o que será que ele diria? 

 

B) Deixar que as partes conduzam o corpo: proponha uma caminhada pelo espaço, com 

instruções para que os alunos investiguem partes do corpo, relacionando a atividade com a 

temática presente na pintura de Paul Klee acima referida: Imaginem que o seu braço está 

puxando o restante do corpo, como seria caminhar assim? E se fosse o nariz? E a orelha? A 

perna direita? O joelho esquerdo? As costas? E assim por diante. 

 

C) Encontros e diálogos: Divida os alunos em grupos e peça que imaginem diálogos 

possíveis entre algumas partes do corpo. O que aconteceria se a nossa orelha pudesse 

conversar com a nossa mão? O que será que elas conversariam? E se colocássemos o pé 

nessa conversa? Cada aluno escolhe uma parte que gostaria de representar. Acrescente ainda 
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algumas situações que você pode sortear entre os grupos. Como seria esse diálogo entre as 

partes de um mesmo corpo se estivessem: Na fila do banheiro? No ponto de ônibus? Na escola 

aguardando o sinal para ir embora? Acordando com o despertador? Na fila da merenda? 

Jogando videogame? Dentro de um elevador enguiçado? No cinema? Etc. Após uma breve 

combinação, proponha que cada grupo apresente as suas cenas improvisadas. 

 

D) Roda de conversa: Na primeira atividade, foi possível perceber como determinadas partes 

do corpo “puxaram” o corpo todo? Como foi dar voz às partes do corpo? Como foi organizado o 

diálogo entre vocês? As situações sugeridas para a criação favoreceu os diálogos? Que 

relações podemos tecer entre as cenas teatrais apresentadas e a pintura “Tem cabeça, mãos, 

pés e coração”, de Paul Klee? 

 

Proposição 6  
 

A) Vamos viajar para a Tunísia?: Convide os alunos a fazerem uma viagem para a Tunísia. 

Ofereça algumas informações sobre o país (posição geográfica, clima, hábitos e costumes do 

povo, etc.) para que possam preparar as malas da viagem. Organize um círculo com os alunos 

e inicie o jogo. Cada aluno deve dizer o seu nome e o que vai levar na sua mala de viagem. Na 

primeira rodada, vale qualquer objeto. Na segunda rodada, o jogo terá uma regra: eles podem 

levar apenas os objetos que comecem com a letra do próprio nome. Não revele aos alunos 

essa regra, deixe que eles descubram. Quando disserem algo que não comece com a letra do 

seu nome, diga que não pode e peça que digam outro objeto. Por exemplo: o Marcos pode 

levar uma mala, mas o Wagner não. O aluno que descobrir a regra continua jogando, mas não 

pode revelar aos colegas. 

 

B) Histórias de viagem: narrativa, sonoridades e atuação: Proponha para os alunos a 

seguinte situação ficcional: Vocês acabaram de chegar da Tunísia e vão contar aos amigos os 

momentos mais marcantes dessa viagem fascinante. 

 Organize um círculo e numere os jogadores em 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,... e assim 

sucessivamente. Cada trio de jogadores - 1, 2 e 3 - fica encarregado de dar continuidade a 

história, que passa por todos os trios, vez a vez. Todos os jogadores que receberam o número 

1 assumem a narração da história, os jogadores que receberam o número 2 devem produzir as 

sonoridades da história sempre que possível (som de carro, sirene, vento, porta abrindo, etc.), 

e os que receberam o número 3 representam corporalmente um dos personagens da história 

no centro da roda, sem a utilização da fala. 

O jogo começa com os primeiros três jogadores, que improvisam o desenvolvimento da 

história: o jogador número 1 inicia a narrativa da viagem, enquanto o jogador número 2 

acrescenta as sonoridades, e o número 3 representa corporalmente o que estiver sendo 

narrado. Os demais, neste momento, são jogadores espectadores. Ao sinal do professor (uma 

palma, uma palavra), o segundo trio assume a continuidade da história, com a mesma 

dinâmica do trio anterior. 
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Analise a atividade com os alunos: Gostaram da viagem? Houve sintonia entre a 

narração, os sons e a atuação? Os trios conseguiram dar continuidade às histórias? Por quê? 

 

Nascer da Lua (St. Germain), Paul Klee, 1915. 

Aguardando direitos autorais 

 

C) Apresentação da obra “Nascer da Lua (St. Germain)”: Mostre a obra “Nascer da Lua 

(St. Germain)”, de Paul Klee, para os alunos. Explique que o artista fez esse quadro em uma 

viagem que fez para a Tunísia. Organize algumas perguntas para conduzir a apreciação da 

pintura: O que mais chama a atenção nessa pintura? Por quê? A partir da obra, o que podemos 

imaginar da Tunísia? Como será que Paul Klee estava se sentindo quando pintou esse quadro 

em sua viagem? Por quê? 

 

D) Roda de conversa: Proponha aos alunos o estabelecimento de possíveis relações entre a 

obra acima referida e os jogos propostos nesta aula: Será que podemos encontrar relações 

entre a nossa viagem à Tunísia e a pintura de Paul Klee? Quais? A imagem retratada pelo 

artista tem algo a ver com a viagem criada por nós? O que há de semelhança e o que há 

diferença entre as duas viagens: a nossa e a de Klee? 

 

Proposição 7  
 

A) Roda de conversa: Apresente novamente a obra “Nascer da Lua (St. Germain)”, de Paul 

Klee, e relembre rapidamente as atividades propostas, as descobertas e as conquistas feitas 

pelo grupo na aula anterior. 

 

B) Cores de memória: Tire a obra de Klee do campo de visão dos alunos. Lembre a eles que 

esta pintura é marcada pelas cores intensas que a constituem e pergunte se conseguem 

lembrar que cores existem no quadro. Em seguida, mostre novamente a obra e comente que 

cores foram lembradas ou esquecidas pelo grupo. 

 

C) Histórias da memória ou quem conta um conto aumenta um ponto: Deixe que os 

alunos observem mais um pouco a pintura e pergunte se a obra lembra alguma situação vivida, 

um fato trazido pela memória, ou alguma outra obra de arte que conheçam (um filme, um livro). 

Organize um círculo, proponha que o jogador A vá ao centro da roda e convide o jogador B 

para quem contará, de maneira breve, a história que lembrou. Após contar a história, o jogador 

A volta para a roda. O jogador B convidará o jogador C para ir ao centro da roda, e recontará a 

mesma história que acabou de ouvir, acrescentando cores às situações. 

 Imaginemos, por exemplo, que o jogador A disse: “Eu vinha caminhando pela calçada 

quando encontrei uma mulher com uma sombrinha passeando com o cachorro...”. O jogador B 

poderia recontar assim a história para o jogador C: “Eu vinha caminhando por uma calçada 

cinza e toda desbotada, quando encontrei uma mulher muito branca, quase pálida, parecia 
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doente, coitada. Ela carregava uma sombrinha vermelha com bolinhas azuis, e estava 

passeando com um cachorro branco e preto...”. 

 Após recontar a história, o jogador B volta para a roda. O jogador C convida o jogador D 

para quem irá contar uma breve história lembrada a partir da pintura. A dinâmica do jogo se 

repete, com o jogador D convidando o jogador E, para quem recontará a história ouvida 

acrescentando cores. 

 Se o jogador C não tiver uma história para contar, outro jogador pode assumir a sua 

posição, dando sequência ao jogo. 

 

D)  Roda de conversa: Avalie com o grupo os jogos propostos nesta aula: Enquanto ouviam 

as histórias dos colegas, vocês visualizavam cores? O que aconteceu quando as cores 

entraram nas histórias? Ao acrescentar as cores, as histórias foram recontadas da mesma 

maneira ou modificadas? Em que momentos a entrada das cores alterou as histórias? 

  

Proposição 8  
 

A) Evidências: Professor, o foco desta atividade é o de trabalhar o termo “protagonista”, ou 

seja, aquele que está em evidência em determinado momento da ação dramática. Para isso, 

posicione em um espaço da sala de aula uma fileira horizontal com 6 cadeiras iguais. Pergunte 

aos alunos: como podemos fazer, modificando o posicionamento das cadeiras, para que uma 

delas fique em evidência, fique em posição de destaque na relação com as outras? Convide 

um aluno para realizar esta proposição. Faça uma leitura da imagem que acabou de ser 

produzida: Qual cadeira ficou em evidência? Por quê? O que é estar em evidência? Por que a 

cadeira ficou em evidência? Alguém quer fazer outra tentativa, arranjando as cadeiras de modo 

que uma delas fique em evidência? 

 Depois de os alunos experimentarem algumas possibilidades, converse com eles sobre a 

noção de “protagonista” em uma narrativa, em um filme, em um livro, ou em um espetáculo 

teatral: o personagem principal, ou o herói (a heroína) da história, com quem nos identificamos, 

e a quem nos afeiçoamos, para acompanhar a sequência da história. 

 

B) Foto! Ou Personagens em evidência: Mantenha as cadeiras como objetos cênicos. 

Convide um aluno para iniciar uma cena relacionando-se com as cadeiras. Por exemplo: O 

jogador A entra, senta numa cadeira e começa a ler um jornal (imaginário); ou posiciona as 

cadeiras com em um ônibus e se senta como se estivesse em viagem; ou como se estivesse 

em um cinema; etc. Convide outro aluno para interagir com o primeiro. Por exemplo: O jogador 

B entra e começa uma conversa sobre alguma notícia de jornal; ou entra e pergunta alguma 

informação sobre o trajeto do ônibus, como se fosse um turista; ou senta ao lado para assistir 

ao mesmo filme etc. Convide um terceiro aluno para entrar no jogo, participando da situação 

dramática, relacionando-se com os dois alunos que já estão em cena. 

 Professor combine anteriormente com o grupo que, a qualquer momento, você pode falar a 

palavra “foto!”, para que os jogadores atores congelem imediatamente, ficando parados na 
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posição, como se fosse uma fotografia. A cada vez, faça uma breve leitura da foto: Quem está 

em evidência nesta foto? Por quê? 

 Proponha o encerramento da primeira cena e convide outro aluno a reiniciar o jogo, 

mantendo a mesma dinâmica. 

 

C) Apresentação da obra “O peixe dourado”, de Paul Klee: Coordene uma breve leitura da 

obra: O que mais chama a atenção na pintura? Por quê? Quais as cores predominantes? E as 

formas? Como os peixes estão distribuídos no espaço da tela? Que título vocês dariam para 

esta obra (antes de revelar o título original)? Por quê? 

 

O peixe dourado, 1925, Paul Klee. 

Aguardando direitos autorais 

 

D) Roda de conversa: Proponha que o grupo busque relações possíveis entre a pintura 

acima referida e os jogos propostos nesta aula: É possível estabelecer relações entre os jogos 

realizados por nós e a obra apresentada? Quais? Por quê? O que podemos destacar como 

pontos comuns? Qual personagem pode ser considerado como o protagonista desta pintura? 

Quais as estratégias utilizadas pelo artista para colocar um dos peixes em evidência? 

 

Proposição 9  
 

Roda de conversa: Apresente novamente a obra “O peixe dourado”, de Paul Klee, e pergunte 

aos alunos: Será que podemos imaginar esta pintura como uma cena dramática? O que está 

acontecendo aqui entre os peixes? O que será que os peixes estão falando? Ou pensando? 

Como seriam as vozes dos peixes? Como seria a voz do peixe dourado? Por quê? Alguém tem 

outra sugestão de voz? E a voz deste peixinho vermelho ao fundo? E este outro? Deixe-os 

experimentar por alguns minutos. 

 Participe também, junto com os alunos, professor, invente histórias, experimente vozes, 

criando um ambiente alegre e divertido, com muitas possibilidades, sempre válidas, sem 

preocupação com certo ou errado. 

 Vale sempre lembrar que o prazer e a paixão do professor pela aula e pelas linguagens 

artísticas se faz fator fundamental para despertar nos alunos o interesse e o gosto pela arte. 

 

A) Dramaturgia coletiva: Organize os alunos em grupos e proponha que escrevam uma 

pequena cena, a partir da pintura de Paul Klee acima referida. Peça que escrevam os diálogos 

dos peixes, criando uma breve situação dramática. Se for necessário, mostre como se organiza 

a redação de um texto dramatúrgico (utilize o breve texto dramatúrgico abaixo como modelo) e 

colabore com os alunos na redação das cenas. Explique que podemos ter as rubricas, que são 

as partes narrativas escritas pelo dramaturgo, em que este apresenta detalhes da situação 

cênica, e os diálogos dos personagens. Por exemplo: 
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Título: “O Dia em que o Aquário Parou”. 

Algo acontece, repentinamente, e os peixes do aquário ficam imóveis, sem 

conseguir se mexer: 

PEIXE DOURADO- Ei, pessoal, o que está acontecendo? 

PEIXE VERMELHO 1- Não tenho a menor ideia... 

PEIXE VERMELHO 2- Eu ouvi um barulhinho diferente vindo lá de trás. 

PEIXE VERMELHO 3- Que cheiro é esse? 

PEIXE DOURADO- (com cara de nojo) Argh! O que é isso, um gás 

paralisante? 

PEIXINHO AZUL- (falando baixo, envergonhado) Hehehe... Desculpe 

pessoal. Foi mal. Acho que comi muito, exagerei na ração. 

TODOS OS PEIXES- (em coro) Oh, não! Quando será que isso vai passar 

e vamos voltar a nos mover? 

FIM. 

 

B) Leitura dramática: Peça que cada grupo apresente a sua história por meio de uma leitura 

dramática. Cada aluno do grupo assume a leitura de um dos personagens da cena. Proponha 

que cada qual crie uma voz para o seu personagem. 

 

C) Roda de conversa: Avalie as atividades propostas nesta aula com os alunos: Como foi 

criar uma cena dramática a partir de uma pintura? Como foi o processo de criação do grupo? 

Vocês já haviam pensado em como os escritores inventam as histórias? As histórias criadas 

conseguiram estabelecer relação com a obra “O Peixe Dourado”, de Paul Klee? Parece mesmo 

que os peixes poderiam pensar ou falar o que foi escrito em cada cena? Por quê? 

 

Proposição 10  
 

A) Caminhando com variações: Proponha aos alunos uma caminhada pelo espaço e sugira 

algumas variações: Espreguicem exageradamente; bocejem; abram e fechem os olhos, olhem 

ao redor; percebam os colegas e o espaço; busquem um ritmo uniforme para a caminhada; 

agora um ritmo mais rápido; agora bem devagar, quase parando; caminhem movimentando o 

corpo de forma desengonçada; etc. 

 

B) Na loja de brinquedos: Sugira aos alunos uma situação ficcional, ainda durante a 

caminhada: Nesse momento vocês estão vendo uma loja de brinquedos. Param diante da 

vitrine e observam os diferentes brinquedos ali expostos. Entrem na loja e observem melhor os 

brinquedos que existem aí: robôs, soldadinho de chumbo, ursos dançantes, cataventos, 

carrinhos, bonecas, o que mais? Criem vocês mesmos. Peguem um dos brinquedos, sintam o 

peso dele, sua forma. Se pudessem escolher, que brinquedo vocês gostariam de ser? Definam 

um brinquedo. Como cada um se movimenta? Como olha? Como fala? Como é a sua voz? 

Experimente! Movimente-se como um brinquedo da cabeça aos pés. 
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C) Brinquedos na vitrine: Divida a turma em grupos. Peça que cada qual ocupe um lugar na 

sala e se posicione, em um quadro congelado, como se estivessem numa vitrine de uma loja 

de brinquedos. Para compor a vitrine, os alunos podem representar brinquedos diferentes dos 

que compuseram no jogo anterior. Peça que, vez a vez, cada grupo se posicione por alguns 

minutos para ser observado pelos demais alunos. Converse sobre a cena: O que estão vendo? 

Parece uma vitrine? Os alunos parecem brinquedos? Que brinquedos podemos reconhecer na 

vitrine? 

 

D) Roda de Conversa: Avalie com os alunos as atividades da aula: Vocês mantiveram 

movimentos semelhantes aos de brinquedos o tempo todo? Quais brinquedos apareceram na 

aula? Foi fácil ou difícil reconhecer os brinquedos na vitrine? Quais foram os mais fáceis ou 

difíceis? Por quê? Alguma sugestão para que algum dos jogadores fosse mais preciso em sua 

representação cênica do brinquedo? 

 

Proposição 11  
 

Apresentando a obra: Retome a aula anterior, converse sobre os brinquedos que criaram e as 

cenas da vitrine da loja. A seguir, apresente a pintura “Teatro de marionetes”, de Paul Klee. 

Coordene uma breve leitura da obra: O que lhes chama a atenção na pintura? Quais as cores 

predominantes? E as linhas? Há repetição de formas? É possível estabelecer relações entre os 

jogos realizados na aula anterior e esta pintura? Quais? 

 

Teatro de Marionetes, 1923, Paul Klee. 

Aguardando direitos autorais 

 

A) Teatro de Marionetes: A partir do título da obra, converse com os alunos sobre o que 

sabem do teatro de marionetes: vocês sabem o que é uma marionete? Já viram alguma? 

Alguém já assistiu a um teatro de marionetes? Onde? Como foi? Professor, você pode 

selecionar e apresentar algumas fotos ou vídeos sobre teatro de marionetes. Converse sobre 

os movimentos dos bonecos manipulados por fios. Convide o grupo para uma investigação: 

Será possível reproduzir com o corpo os movimentos de marionetes? Vamos experimentar? 

 

B) Movimentos de marionetes: Sugira aos alunos que fiquem eretos, como se uma linha os 

estivesse puxando pela cabeça. A seguir, proponha um jogo, em duplas, em que um aluno é o 

boneco e o outro o manipulador. Oriente o manipulador que, movendo fios imaginários, presos 

a determinadas partes do corpo, dobre e movimente o corpo do colega (atentando para as 

articulações, como no teatro de marionetes), formando figuras no espaço. A seguir, inverta a 

posição das duplas a fim de que todos possam experimentar a sensação de ser movimentado e 

movimentar o colega. 
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C) Roda de conversa: Em círculo, avalie as atividades da aula: Que partes do corpo dobram? 

Foi mais fácil movimentar o colega ou se deixar movimentar? Conseguimos reproduzir os 

movimentos das marionetes? 

 

Proposição 12 
 

Aula 1: Histórias de um anjo com guizo. 

A) Fio da Narrativa: Organize a turma em dois grupos e peça que formem dois círculos 

concêntricos. Explique que cada círculo terá uma função diferente na atividade. Os alunos que 

compõem o círculo interno iniciarão o jogo em pé e os alunos que compõem o círculo externo 

ficarão sentados. 

Professor, com os grupos em posição, entre no circulo interno, pegue um rolo de barbante, 

enrole o fio em um de seus dedos e inicie a atividade contando a história de um “Anjo”: “Era 

uma vez um anjo que...”. Escolha um aluno para continuar a história e jogue o rolo de barbante 

para ele, que deve fazer o mesmo: enrolar o fio do barbante em um dos dedos da mão, contar 

mais uma parte da história, escolher outro colega e jogar o rolo de barbante. Assim 

sucessivamente, cada aluno dará continuidade à história e lançará o barbante para o colega 

escolhido. Após a participação de todos os jogadores em pé, o barbante formará uma teia, com 

as linhas entrelaçadas. Peça que coloquem suavemente a “teia de barbante” no chão e 

sentem-se. 

 

B) Tornar visível: Os alunos que compõem o círculo externo, que até então estavam 

sentados, ouvindo a história, são convidados a se levantar, observar e identificar que imagens 

conseguem ver na composição formada pelas linhas entrelaçadas no chão. Trata-se de tentar 

descobrir – tal como fazemos com as nuvens no céu – imagens aleatoriamente formadas pela 

linha do barbante. 

 Em seguida, troque a posição dos grupos na roda e refaça o jogo. 

 

C) Apresentação da obra “Anjo com o guizo”, de Paul Klee: Após o reconhecimento de 

algumas imagens formadas pela teia de barbante, apresente a obra “Anjo com o guizo”, de 

Paul Klee. Proponha ao grupo que busque estabelecer relações possíveis entre a obra e os 

desenhos tecidos com a linha de barbante. Outras questões podem ser levantadas: O que mais 

podemos falar sobre este anjo com o guizo? Alguém sabe o que é um guizo? Para que serve? 

Alguém conhece outra história de anjo? 

 

Anjo com o guizo, 1939, Paul Klee. 

Aguardando direitos autorais 
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Aula 2: Teatro de sombras. 

A) Apresentando o teatro de sombras: Professor, converse com os alunos sobre teatro de 

sombras: Quem conhece? Já assistiram alguma apresentação? Como se faz um teatro de 

sombras? 

 Leve uma lanterna, e brinque um pouco com os alunos, propondo que criem diversas 

formas de sombras projetadas na parede, ou contra um tecido. 

 

Dica: 

Você pode contar para os alunos a seguinte história: Conta a lenda que, há muitos anos, um 

imperador chinês ficou muito triste com a morte de sua amada, uma linda mulher, de quem 

gostava muito. Então, ordenou ao sábio do seu reino que encontrasse um jeito de trazer sua 

amada de volta do reino das sombras, ou seria decapitado. O sábio, depois de muito pensar, 

confeccionou a silhueta de uma mulher em pele de peixe bem macia. Em seguida, o sábio 

colocou lamparinas atrás das cortinas de uma alta janela do palácio e, posicionando a silhueta 

entre a luz e o tecido, projetou na janela a imagem de uma linda mulher em movimento, 

consolando o saudoso imperador, que imaginava ver ali a bela amada, que voltava do reino 

das sombras. Assim teria surgido o teatro de sombras. 

 

B) Confeccionando um teatro de sombras: Convide os alunos a conhecerem melhor uma 

das formas de confeccionar um teatro de sombras. 

 Prepare previamente silhuetas do Anjo, em cartolina ou papelão, a partir da pintura 

“Anjo com o Guizo”, de Paul Klee; 

 Divida a classe e distribua para cada grupo uma silhueta do Anjo e palitos de madeira. 

Peça que recortem a silhueta e colem no palito; 

 Solicite que, aproveitando os fios de narrativas da aula anterior, criem uma pequena 

história envolvendo o personagem “Anjo”; 

 Proponha a criação das silhuetas dos outros personagens que compõem a história; 

 Enquanto isso prepare o ambiente para a realização da atividade. Escureça a sala o 

máximo possível. 

 

C) Experimentando possibilidades:  

 Opção 1: Coloque um retroprojetor no centro da sala, de forma que a luz seja projetada 

numa das paredes ou em uma tela. Convide os grupos a, um de cada vez, 

experimentarem os efeitos das sombras colocando os personagens criados sobre o 

vidro do retroprojetor e observando as sombras projetadas. 
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 Opção 2: Utilize uma caixa de papelão com uma “janela”, como um palco para teatro 

de fantoches e cole papel de seda ou outro material translúcido na “janela”. Coloque 

uma luz atrás da tela, que poderá ser uma luminária forte ou outra fonte luminosa 

eficiente. 

Exemplo: 

 

 

 Convide os grupos a “brincar” com as silhuetas e a luz, projetando as imagens na tela. 

O objetivo dessa proposição é fazer com que os alunos percebam os efeitos 

provocados pela iluminação, aproximando, afastando e movimentando as silhuetas. 

 

D) Roda de conversa: Avalie com os alunos a experimentação em curso: Vocês já haviam 

pensado na iluminação como elemento cênico? Como perceberam as silhuetas projetadas? As 

sombras ficam diferentes quando aproximamos ou afastamos as silhuetas da luz? Que 

sensações o teatro de sombra nos provoca? 

 

Aula 3: Preparando as cenas. 

A) Cenografia e sonoplastia: Organize os grupos da aula anterior e oriente-os a trabalharem 

na criação e construção do cenário para a cena/história criada. Lembre-os que todos os 
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elementos devem ser desenhados e recortados em forma de silhuetas. O grupo pode pensar 

ainda em sons para enriquecer as cenas. 

 

B) Experimentação no retroprojetor ou na tela de sombras: Acompanhe e oriente os 

grupos quanto à criação do cenário e a distribuição das silhuetas no espaço visual do 

retroprojetor ou da tela de sombras. 

 

C) Roda de conversa: A cena está funcionando bem? Os personagens e elementos do 

cenário têm um tamanho proporcional? Já organizaram quem vai manipular cada personagem 

e cada elemento do cenário? Quem fará as vozes de cada personagem? A cena terá um 

narrador? Alguém fará a sonoplastia? 

 

Aulas 4 e 5: Apresentando os resultados. 

A) Apresentação/Apreciação: Proponha que, enquanto um grupo faz sua apresentação, os 

demais assistam e depois comentem as cenas dos companheiros. Peça também que o grupo 

que se apresentou fale sobre o processo de criação e a apresentação: Tudo saiu como 

planejado? 

 

B) Roda de conversa final: Avalie com os alunos as apresentações de teatro de sombras e 

retome aspectos investigados durante todo o processo de aprendizagem. Pergunte do que 

lembram, do que mais gostaram e o que aprenderam nas aulas. Relembre a trajetória de 

estudos e mostre como o processo foi sendo construindo passo a passo, desde a primeira aula, 

até chegarem ao resultado final. 
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